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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

วนัที$ JK เมษายน JLLM 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  ขอนําสง่รายงานประจําปี 2557 ของกองทนุรวมสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (กองทนุรวม) ตั 0งแต่วนัที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธันวาคม 2557 มายงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุทา่น 

โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีที$ผา่นมา ถือเป็นอีกปีหนึ$งที$กองทนุรวมได้สร้างผลประกอบการในระดบั
ที$นา่พอใจ โดยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 27,690.20 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 12.5154 บาท ซึ$งเพิ$มขึ 0นเมื$อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที$ 17,826.57 ล้านบาท คิดเป็น
การเพิ$มขึ 0นร้อยละ 55.33 โดยในรอบการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 กองทนุรวม
มีรายได้รวมทั 0งสิ 0น 3,309.41 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทั 0งสิ 0น 625.85 ล้านบาท ทําให้กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุ
สทุธิ 2,683.56 ล้านบาท และเมื$อพิจารณาร่วมกบัรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ กองทนุรวมจะมีสินทรัพย์สทุธิจากการ
ดําเนินงานเพิ$มขึ 0นในรอบการดําเนินงานเดียวกนันี 0จํานวน 3,210.91 ล้านบาท  โดยกองทนุรวมจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการตั 0งแตว่นัที$ 16 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 1.3260 บาทตอ่หนว่ย 

นอกจากนี 0 เมื$อวนัที$ JQ เมษายน JLLK ที$ผ่านมา กองทนุรวมได้เข้าลงทนุเพิ$มเติมครั 0งที$ J ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึ$งมีระยะเวลาของสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา QR ปี ที$มลูค่าการลงทนุประมาณ SR, KTR.TU 
ล้านบาท (รวมคา่ใช้จ่ายที$เกี$ยวข้อง) โดยมีแหลง่เงินทนุจาก S) การเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเพิ$มเงินทนุจดทะเบียนเป็น
จํานวน 576,150,000 หน่วย ที$ราคาเสนอขายสดุท้าย 15.00 บาท J) เงินสด และ Q) เงินกู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) ทําให้ปัจจบุนักองทนุรวมมีจํานวนเงินทนุของโครงการที$ JU,URV,JRK,VQR บาท ทําให้ในปี JLLK ที$ผา่นมา 
กองทนุรวมมีผลประกอบการที$สงูขึ 0นกวา่ปีก่อนหน้า เนื$องจากกองทนุรวมได้รับกระแสรายได้เพิ$มขึ 0นจากโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

ในสว่นของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้สรุปภาวะเศรษฐกิจในปี JLLK วา่ 
เศรษฐกิจไทยในปี JLLK ขยายตวัเพียงร้อยละ R.K จากปี 2556 เนื$องจากในช่วงครึ$งแรกของปี สถานการณ์ทางการเมือง
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานบางสว่นของภาครัฐ และความเชื$อมั$นของครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั 0งนกัทอ่งเที$ยว ประกอบกบั
หนี 0ครัวเรือนที$อยู่ในระดบัสงู ทําให้ผู้บริโภคระมดัระวงัในการใช้จ่ายและสถาบนัการเงินระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเชื$อ 
นอกจากนี 0 การสง่ออกสินค้ายงัฟื0นตวัช้าตามอปุสงค์ต่างประเทศที$ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั 0งไทยมีข้อจํากัด
ด้านการผลติสนิค้าที$ใช้เทคโนโลยีสงู ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่วธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทนุใหม่ออกไป ในช่วง
ครึ$งหลงัของปี JLLK เศรษฐกิจไทยทยอยฟื0นตวัเป็นลาํดบัจากการใช้จ่ายในประเทศ และการทอ่งเที$ยวที$ปรับดีขึ 0นภายหลงั
สถานการณ์ทางการเมืองคลี$คลายและภาครัฐกลบัมาดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ประกอบกบัมีการขยาย
การลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื$อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื0นตวัของ
เศรษฐกิจยงัเป็นไปอย่างช้าๆ เนื$องจากการส่งออกสินค้ายงัอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกั โดยเฉพาะจีน 
ญี$ปุ่ น และกลุม่ประเทศยโุรป นอกจากนี 0 การใช้จ่ายของครัวเรือนยงัถกูถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรที$ตกตํ$าและภาระหนี 0ที$สงู 
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ความเชื$อมั$นของนักท่องเที$ยวยังกลบัมาไม่หมด ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื0นตัวของ
เศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทนุในโครงสร้างพื 0นฐาน 

สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี 0 SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) คงประมาณการการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตในกรอบเดิมที$ร้อยละ 3.0-3.5 เศรษฐกิจไทยในชว่ง 3 เดือนแรกของปี 2558  ยงัอยูใ่นภาวะ
ชะลอตวัตามที$ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี 0 โดยกําลงัซื 0อของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากรายได้จากภาคการเกษตรที$ยงัคง
ตกตํ$าอยา่งตอ่เนื$อง รวมถึงปัจจยัที$กระทบตอ่ความเชื$อมั$นของภาคเอกชน ได้แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐเกี$ยวกบั
การปฏิรูปด้านภาษี เช่น ภาษีที$ดินและสิ$งปลกูสร้าง ความลา่ช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทนุของรัฐที$ทําได้เพียง
ร้อยละ 19 ใน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ ด้วยเหตนีุ 0 อีไอซีจึงปรับลดประมาณการการขยายตวัของการบริโภคและการ
ลงทนุในปีนี 0ลงเหลอืร้อยละ 1.5 และร้อยละ 3.1 ตามลาํดบั นอกจากนี 0 การลดลงของมลูค่าสินค้าสง่ออกสินค้าที$เชื$อมโยง
กบันํ 0ามนัดิบอยา่งนํ 0ามนัสาํเร็จรูป เคมีภณัฑ์ และพลาสติก ในช่วงที$ผ่านมา ทําให้อีไอซีได้ปรับลดประมาณการมลูค่าการ
สง่ออกสินค้าไทยว่าจะหดตวัร้อยละ 1.3  สําหรับในระยะต่อไป ปัจจยัภายนอกที$ต้องจับตามอง คือการปรับขึ 0นอตัรา
ดอกเบี 0ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  ที$คาดวา่นา่จะเกิดขึ 0นราวไตรมาส 3 ของปีนี 0 ซึ$งจะเป็นการปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ย
ครั 0งแรกในรอบ 8 ปี อีไอซีประเมินว่าจะสง่ผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ 0นเมื$อเทียบกบัทกุสกุลเงินทั$วโลก 
และประเมินวา่เงินบาทจะออ่นคา่ไปอยูที่$ระดบั 33.5 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปลายปีนี 0 ด้านนโยบายการเงินของไทย อี
ไอซีคาดวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะคงอตัราดอกเบี 0ยนโยบายไว้ที$ระดบัร้อยละ 1.75 ในปี 2558 โดยมองวา่ประเทศไทย
มีปัจจัยพื 0นฐานที$ดี อาทิเช่น มีเงินสํารองระหว่างประเทศในระดบัสงู มีดุลบญัชีเดินสะพดัที$เกินดุล และมีความมั$นคง
ทางการคลงั ทําให้มีความเสี$ยงไมส่งูนกัที$จะเกิดภาวะเงินทนุไหลออกอย่างรุนแรงจากการปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยของ Fed 
จนต้องมีการปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยในประเทศตามไปด้วย 

สดุท้ายนี 0 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที$ได้มอบ
ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทนุในกองทนุรวมของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจดัการกองทนุรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญัภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื$อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตลอดไป 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 
 
 

ที$มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
ศนูย์วจิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท 
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ลักษณะ
โครงการ 

ระบเุฉพาะเจาะจง 

อายุ
โครงการ 

ไมกํ่าหนดอายโุครงการ อยา่งไรก็ดี เนื$องจากกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ได้
ลงทุนในสิทธิการเช่าซึ$งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที$กองทุนรวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิการเช่าที$คง
เหลอือยู ่ในกรณีที$ไมม่ีเหตกุารณ์ใดๆ ที$ทําให้สญัญาเช่าถกูยกเลกิหรือเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเช่า สทิธิการเช่าที$มีกําหนดระยะเวลาสงูสดุของกองทนุรวมจะครบกําหนดในวนัที$ 15 สงิหาคม 2638 

วันที%เป็น
หลักทรัพย์
จดทะเบียน 

วนัที$ 23 สงิหาคม 2548 (เริ$มทําการซื 0อขายวนัที$ 23 สงิหาคม 2548) 

ประเภท
หลักทรัพย์
จดทะเบียน 

การลงทุนครั 0งแรก– หน่วยลงทุน 1,091,500,000 หน่วย มูลค่าที$ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท รวม 
10,915,000,000 บาท 

การเพิ$มเงินทุนของกองทุนรวมครั 0งที$ 1–หน่วยลงทนุ 544,826,700 หน่วย มลูค่าที$ตราไว้หน่วยละ 8.90 
บาท รวม 4,848,957,630 บาท 

การเพิ$มเงินทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 2-หน่วยลงทนุ 576,150,000 หน่วย มลูค่าที$ตราไว้หน่วยละ 15.00 
บาท รวม 8,642,250,000 บาท 

ประวัติ
ความ
เป็นมาโดย
สรุป 

 

การลงทนุครั 0งแรก – กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จดทะเบียนจดัตั 0ง และเข้า
ลงทนุครั 0งแรกในโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัชดา พระราม 3 เมื$อวนัที$ 11 สงิหาคม 2548 

การเพิ$มเงินทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 1 – ที$ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 1/2552 วนัที$ 17 
สงิหาคม 2552 ได้อนมุตัิการเพิ$มทนุของกองทนุรวมจํานวนไมเ่กิน 6,706,000,000 บาท จากมลูคา่เงินทนุ
ของกองทนุรวมเดิมจํานวน 10,915,000,000 บาท เป็นเงินทนุใหม่จํานวนไม่เกิน 17,621,000,000 บาท 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 839,000,000 หน่วย เพื$อลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า และตามมติคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม เมื$อวนัที$ 17 กันยายน 2552 ได้
กําหนดให้กองทุนรวมเพิ$มเงินทนุไม่เกิน 4,849,000,000 บาท โดยออกเสนอขายหน่วยลงทนุจํานวนไม่
เกิน 546,600,000 หน่วย และจํานวนเงินจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 
1,000,000,000 บาท แต่ทั 0งนี 0ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมภายหลงัจากการ
เพิ$มทุน หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที$ เกี$ยวเนื$องกับการเพิ$มเงินทุนและการลงทุนเพิ$มเติมใน
อสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า เมื$อวนัที$ 4 พฤศจิกายน 
2552 

การเพิ$มเงินทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 2 – ที$ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 1/2556 วนัที$ 24
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กรกฎาคม 2556 ได้อนมุตัิการเพิ$มทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 2 จํานวนไม่เกิน 12,600,000,000  บาท จาก
มูลค่าเงินทุนของกองทุนรวมเดิมจํานวน 15,763,957,630  บาท เป็นเงินทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 
28,363,957,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมจํ่านวนไมเ่กิน 800,000,000 หนว่ย เพื$อ
ลงทนุเพิ$มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ตลอดจนอนมุตัิการจดัสรร
หน่วยลงทุนที$ออกและเสนอขายเพิ$มเติม และการแก้ไขเพิ$มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื$อให้
สอดคล้องกบัการลงทนุเพิ$มเติมครั 0งที$ J โดยกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต เมื$อวนัที$ 23 เมษายน 2557 

ผู้ดูแล
ผลประโยช
น์ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

นาย
ทะเบียน
หน่วย
ลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้บริหาร
อสังหาริมท
รัพย์ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสง
ค์การลงทุน 

 

เพื$อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั$วไปทั 0งที$เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั 0งในและต่างประเทศซึ$งกองทนุ
รวมจะนําเงินที$ได้จากการระดมเงินทนุไปซื 0อเช่าและ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิpและ/หรือสิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าให้เช่าช่วงโอนและ/หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆที$กองทนุรวม
ได้ลงทุนหรือมีไว้ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี$ยนแปลงรวมถึงการดําเนินการก่อสร้างและ/หรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์โดยรับโอนใบอนญุาตก่อสร้างและ/หรือดําเนินการขอใบอนญุาตอื$นๆและ/หรือดําเนินการ
อื$นใดที$เกี$ยวข้องและจําเป็นเพื$อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์และเพื$อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื$นและ/หรือหลกัทรัพย์อื$น 
และ/หรือการหาดอกผลอื$นโดยวิธีอื$นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื$นใดที$เกี$ยวข้อง
กําหนด 

 
 
การลงทุนครั/งแรก 

ในการลงทุนครั 0งแรกของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เมื$อวนัที$ 11 สิงหาคม 2548 ได้เข้า
ลงทนุในสทิธิการเช่าช่วง/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ$งเป็นอาคารศนูย์การค้าจํานวน 2 โครงการ คือ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที$ลงทนุ ดงันี 0 
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ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 
 

ที%ตั /ง เลขที$ 128 หมู ่6 ถนนพระรามที$ J แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม 

สทิธิการเช่าช่วงที$ดินซึ$งเป็นที$ตั 0งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางสว่น พร้อมอาคารจอดรถ 
รวมทั 0งงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ 0าเสยีและสิ$งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที$
เกี$ยวเนื$องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี (สญัญา
สิ 0นสดุวนัที$15 สงิหาคม 2568) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

ที%ดินที%กองทุนรวมลงทุน สิทธิการเช่าช่วงที$ดิน20 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากัด ซึ$งเป็นผู้ทรง
สิทธิการเช่าที$ดิน โดยที$ดินตั 0งอยู่ที$แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ เนื 0อที$รวม 
53-2-38.4 ไร่ (จากที$ดินทั 0งหมด 96-2-49.3 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 4313 เนื 0อที$ 16-3-90.5 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 4314 เนื 0อที$ 27-1-24.5 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 85312 เนื 0อที$ 3-0-47.2 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 49534 เนื 0อที$ 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางสว่น ซึ$งเป็น อาคาร 5 ชั 0น 
และชั 0นใต้ดิน 1 ชั 0น พร้อมอาคารจอดรถจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ$ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิpเป็นระยะเวลา 20 ปี แบง่เป็น 
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะสว่นที$กองทนุรวมเช่า ประมาณ 251,182 ตารางเมตร 

(จากพื 0นที$ Gross Area ทั 0งหมดประมาณ272,185 ตารางเมตร)  (ข้อมลู ณ วนั
เข้าลงทนุ) 

- พื 0นที$ปลอ่ยเช่าได้ (พื 0นที$ให้เช่าและพื 0นที$สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที$กองทนุรวมเช่า 
ประมาณ 131,701 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทั 0งหมดประมาณ137,638 
ตารางเมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 0งนี 0 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดงักลา่ว
ข้างต้นไมร่วมถึง  
ก) สทิธิการเช่าพื 0นที$บางสว่นภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ$ง

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที$ได้มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว เป็นพื 0นที$
ประมาณ 5,937 ตารางเมตร (ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ข) พื 0นที$จอดรถบริเวณชั 0น G ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 
2(Parking Star) ซึ$งมีเนื 0อที$ประมาณ 15,066 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วนัเข้า
ลงทนุ) 

งานระบบสาธารณูปโภคและ
สิ%งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ที%กองทุนรวมลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบดันํ 0าเสียและสิ$งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที$ติดตั 0งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จาก
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิp 
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ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 
 

ที%ตั /ง เลขที$ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
ลักษณะการถอืกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม 

สิทธิการเช่าที$ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 
บางส่วน และพื 0นที$จอดรถภายในอาคารบางส่วน จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 15 สิงหาคม 2578) 
โดยกองทุนรวมมีสิทธิที$จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี โดย
กองทุนรวมชําระค่าเช่าและเงินมดัจําตามเงื$อนไขแห่งสญัญาเช่าครั 0งเดียวเต็ม
จํานวน นอกจากนี 0 กองทุนรวมได้ซื 0อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิpในงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ$งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที$เกี$ยวเนื$องกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 0 เซอร์วิส พระราม 3 
จํากดั 

ที%ดินที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าที$ดิน30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวมมี
สิทธิที$จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี  จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 3 จํากัด ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิp  โดยที$ดินตั 0งอยู่ที$แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื 0อที$รวม 12-2-44.6 ไร่ (จากที$ดินทั 0งหมด 12-3-
13.5 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 53132 เนื 0อที$ 12-0-83.4 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 53133 เนื 0อที$ 0-1-61.2 ไร่ 

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางสว่น ซึ$งเป็น
อาคาร 8 ชั 0น และชั 0นใต้ดิน 3 ชั 0น ซึ$งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พื 0นทีจอดรถ และพื 0นที$บริการ จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ซึ$งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิp เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 15 สิงหาคม 2578)  
โดยกองทุนรวมมีสิทธิที$จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี 
แบง่เป็น 
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะสว่นที$กองทนุรวมเช่า ประมาณ 169,740 ตาราง

เมตร (จากพื 0นที$ Gross Area ทั 0งหมดประมาณ 187,958 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 0นที$ปลอ่ยเช่าได้ (พื 0นที$ให้เช่าและพื 0นที$สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที$กองทนุรวม
เช่า ประมาณ 65,965 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทั 0งหมดประมาณ 
169,740 ตารางเมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 0งนี 0 การลงทนุในสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 
ดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถึงสิทธิการเช่าพื 0นที$บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ซึ$งบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ได้
ให้เช่าแก่ผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ยที$ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว และพื 0นที$ที$บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
จํากดั เช่าจากห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล คิดเป็นพื 0นที$ประมาณ 18,217 ตารางเมตร 
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งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ที%
กองทุนรวมลงทุน 

กรรมสิทธิp (โดยการซื 0อและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณปูโภคและสิ$งอํานวย
ความสะดวกตา่งๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื$อน ระบบปรับ
อากาศ และระบบงานวิศวกรรมที$ติดตั 0งและใช้งานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 0 เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั ซึ$ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิp 

 

การเพิ%มเงนิทุนของกองทุนรวมครั/งที% 1 

ที$ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 1/2552 วนัที$ 17 สิงหาคม 2552 ได้อนมุตัิการเพิ$มทนุของกองทนุรวมเพื$อ
เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า ทั 0งนี 0 กองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ น
เกล้า เมื$อวนัที$ 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที$ลงทนุ ดงันี 0 
 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ปิ� นเกลา้ 
 

ที%ตั /ง เลขที$ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/522 และ 7/553 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม 

สิทธิการเช่าช่วงที$ดินซึ$งเป็นที$ตั 0งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า 
และสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า(บางสว่น) จํานวน 1 
อาคาร และอาคารสํานกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั 0งอาคาร) รวมทั 0งที$จอดรถยนต์
ภายในอาคาร นอกจากนี 0 กองทนุรวมจะเช่างานระบบและทรัพย์สนิอื$นที$เกี$ยวข้อง
กบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
(“CPN”) เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2567) 

ที%ดนิที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที$ดินประมาณ 15 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2567) จาก 
CPN ซึ$งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยที$ดินตั 0งอยู่ที$แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ เนื 0อที$รวม 24-2-84 ไร่ (จากที$ดินทั 0งหมด 24-2-84 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 1041 เนื 0อที$ 22-0-72 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 1054 เนื 0อที$ 2-2-12ไร่ 
โดยกองทนุรวมให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการ
แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ$ นเกล้า จํากดั ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิp และ CPN ซึ$งเป็น
ผู้ทรงสทิธิการเช่า รวมถึงผู้ เช่าพื 0นที$และลกูค้าของทั 0งสองบริษัท 

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า บางส่วน จํานวน 1 
อาคาร ซึ$งเป็นอาคารสงู 7 ชั 0น และชั 0นใต้ดิน 1 ชั 0น และอาคารสาํนกังานทั 0งอาคาร 
จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ$ นเกล้า สูง 26 ชั 0น และ
อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ$ นเกล้า สงู 18 ชั 0น พร้อมทั 0งพื 0นที$จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร ซึ$งสูง 10 ชั 0นและชั 0นใต้ดิน 1 ชั 0น รวมทั 0งงานระบบที$เกี$ยวเนื$องกับ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า อาคารสํานกังาน และพื 0นที$จอดรถยนต์จาก
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CPN ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิpเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี(สญัญาเช่าสิ 0นสุด
วนัที$ 31 ธนัวาคม 2567) แบง่เป็น 
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะสว่นที$กองทนุรวมเช่า ประมาณ 185,671 ตาราง

เมตร (จากพื 0นที$ Gross Area ทั 0งหมดประมาณ 293,446 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 0นที$ปลอ่ยเช่าได้ (พื 0นที$ให้เช่าและพื 0นที$สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที$กองทนุรวม
เช่า ประมาณ 100,670 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทั 0งหมดประมาณ 
142,701 ตารางเมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 0งนี 0 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า 
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึงการเช่าพื 0นที$ตอ่ไปนี 0 
(S) พื 0นที$บางสว่นภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า ซึ$ง CPN ได้

เช่ าจากบริษัท ห้าง เซ็นทรัลปิ$ น เก ล้า  จํากัด  (ส่วนพื 0น ที$บนอาคาร
ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลชั 0น 5 และ 6) จํานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร   

(J) พื 0นที$ภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า ซึ$ง CPN ได้ให้เช่าแก่
ผู้ เช่าที$ได้มีการชําระคา่ตอบแทนสทิธิการเช่า (คา่เซ้ง) ในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว เป็นพื 0นที$ประมาณ 23,356 ตารางเมตร 

(Q) พื 0นที$จอดรถยนต์ จํานวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่วนที$ เป็น
กรรมสทิธิpของอาคารห้างสรรพสินค้าและในสว่นที$เป็นไปตามสิทธิของ CPN 
ซึ$งนอกเหนือจากที$ได้ให้สิทธิการเช่าแก่กองทุนรวมตามสดัส่วนการใช้งาน
ของพื 0นที$ศนูย์การค้าและพื 0นที$อาคารสาํนกังานที$กองทนุรวมลงทนุ 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ที%
กองทุนรวมลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลื$อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ 0าเสีย และสิ$งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ซึ$งติดตั 0งและใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ$ นเกล้า รวมทั 0งสิทธิใดๆ ที$เกี$ยวกบัหรือเกี$ยวเนื$องกบังานระบบดงักลา่ว 
(แล้วแต่กรณี) (CPN จะได้รับโอนงานระบบสาธารณูปโภคที$เกี$ยวเนื$องกับ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้าจากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 0 
เซอร์วิส จํากดั) 

 

การเพิ%มเงนิทุนของกองทุนรวมครั/งที% 2 

ที$ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั 0งที$ 1/2556 วนัที$ 24 กรกฎาคม 2556 ได้อนมุตัิการเพิ$มทนุของกองทนุรวมเพื$อ
เข้าลงทุนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั 0งนี 0 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เมื$อวนัที$ 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที$ลงทนุ ดงันี 0 
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ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 

ที%ตั /ง เลขที$ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ่

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั 0งที$จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสดัส่วนการใช้งานของพื 0นที$อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ที$กองทนุรวมลงทนุ)  
(2) สิทธิการเช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิpในงานระบบและทรัพย์สินที$เกี$ยวข้อง
กบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และ  
(3) สทิธิการเช่าที$ดินที$เป็นที$ตั 0งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที$จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางสว่น) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 22 เมษายน JLMK) จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ที%ดนิที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าที$ดินประมาณ เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ 22 เมษายน 
JLMK) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิp  โดย
ที$ดินตั 0งอยูที่$ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนื 0อที$รวม 32-3-56.85 ไร่ 
(จากที$ดินทั 0งหมด 35-1-80.60 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3289 เนื 0อที$ 15-0-80.75 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3301 เนื 0อที$ 2-2-88.4 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 3313 เนื 0อที$ 5-1-74.3 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 58660 เนื 0อที$ 2-1-90 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 58661 เนื 0อที$ 1-1-85 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110632 เนื 0อที$ 1-1-11.3 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110633 เนื 0อที$ 2-0-83.1 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110634 เนื 0อที$ 0-2-46 ไร่ 
- โฉนดที$ดินเลขที$ 110635 เนื 0อที$ 0-0-96 ไร่ 
-  โฉนดที$ดินเลขที$ 15540 เนื 0อที$ 1-1-2 ไร่ 

อาคารที%กองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั 0งที$จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สดัสว่นการใช้งานของพื 0นที$อาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที$กองทนุ
รวมลงทนุ) รวมทั 0งงานระบบและทรัพย์สนิที$เกี$ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึ$งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิp เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี (สญัญาสิ 0นสดุวนัที$ JJ เมษายน JLMK) 
แบง่เป็น 
- พื 0นที$ Gross Area เฉพาะสว่นที$กองทนุรวมเช่า ประมาณ SJJ,TTS ตาราง
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เมตร (จากพื 0นที$ Gross Area ทั 0งหมดประมาณ 174,455 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 0นที$ปล่อยเช่าได้ (พื 0นที$ให้เช่า) เฉพาะส่วนที$กองทุนรวมเช่า ประมาณ 
35,343 ตารางเมตร (จากพื 0นที$ปล่อยเช่าทั 0งหมดประมาณ KS,KKK ตาราง
เมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 0งนี 0 การลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึงการเช่าพื 0นที$ตอ่ไปนี 0 
(S)   พื 0นที$ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที$เป็นพื 0นที$

ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และพื 0นที$ที$ผู้ เช่าได้ทําสัญญาเช่าระยะยาว 
(Long-Term Lease) และได้ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและพื 0นที$ซึ$งอยู่
ระหวา่งปรับปรุง 

(J)   พื 0นที$จอดรถยนต์นอกเหนือจากสว่นที$กองทนุรวมเข้าลงทนุ 
งานระบบสาธารณูปโภคและสิ%ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ที%
กองทุนรวมลงทุน 

สทิธิการเช่างานระบบที$เกี$ยวข้องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื 0นที$จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื$อน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม 
จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ$งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิp 

 
นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครั 0ง อยา่งไรก็ดีบริษัทจดัการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกวา่การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั 0งดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตามที$บริษัทจดัการมีความเห็น
วา่มีความจําเป็นและสมควร 

(1) ในกรณีที$กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที$ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  
(2) ในกรณีที$กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมื$อการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดผลขาดทนุสะสมเพิ$มขึ 0นในรอบระยะเวลาบญัชีที$มีการจ่ายเงินปันผลนั 0น 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ 0นงวดปีบญัชีหรืองวดการ
ดําเนินการอื$นใดที$จะจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตั 0งแต่วนัถดัจากวนัที$มีการปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื$อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที$มีเหตุจําเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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เงื$อนไขเพิ$มเตมิ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที$จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าตํ$ากว่าหรือเท่ากับ 
0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที$จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั 0งนั 0นและให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื$อนําไปจ่ายรวมกบัเงิน
ปันผลที$จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที$ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื$นใดที$มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี$ยนแปลง เพิ$มเติม ประกาศ 
กําหนด สั$งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื$น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 0น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ$มเติมโครงการ  

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที$ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื$นใดที$มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี$ยนแปลง เพิ$มเติม ประกาศ 
กําหนด สั$งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื$น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 0น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ$มเติมโครงการ  
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รายงานของบริษัทจัดการเกี%ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งปี 2557-2558 

กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 

 การประการ พ.ร.ก. ฉกุเฉินในช่วงไตรมาสที$ S และประกาศกฎอยัการศกึในไตรมาสที$ J สง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
โครงการพื 0นที$ค้าปลกีใจกลางเมืองและจงัหวดัทอ่งเที$ยว ดงันั 0นรัฐบาลจึงออกนโยบายเพื$อกระตุ้นความเชื$อมั$นและการใช้
จ่ายอย่างต่อเนื$อง ทําให้ภาพรวมความเชื$อมั$นของคนไทยค่อยๆ เพิ$มขึ 0น ในขณะที$เจ้าของโครงการได้ออกโปรโมชั$นและ
แคมเปญทางการตลาดตา่งๆ เพื$อดงึดดูนกัทอ่งเที$ยวและจบัจ่ายใช้สอยมากขึ 0นช่วงเทศกาลทอ่งเที$ยวครึ$งปีหลงั 

 พื 0นที$ค้าปลีกค้าส่งในกรุงเทพฯ ปี JLLK มีจํานวนมากกว่า K ล้านตารางเมตร โดยศูนย์การค้ามีส่วนแบ่งใน
การตลาดมากที$สดุถึงร้อยละ LT ปรับตวัลดลงมาจากปีที$แล้วที$มีสว่นแบ่งทางการตลาดอยู่ร้อยละ VS สดัสว่นที$ลดลงมา
นั 0นมาจากการเพิ$มขึ 0นของศนูย์การค้าขนาดยอ่ม (Community Mall) ที$ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที$ผ่านมา โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดในปีนี 0ถึงร้อยละ SQ และซุปเปอร์สโตร์มอลล์ร้อยละ SJ โดยภาพรวมอัตราการเช่าพื 0นที$ค้าปลีก 
(Occupancy Rate) ในปี JLLK นี 0ยงัคงอยูที่$ร้อยละ TL แม้วา่ผู้ เช่ารายเลก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัคงเชื$อมั$นในตลาด ทําให้อตัราการเช่าเฉลี$ยมี
แนวโน้มที$จะเพิ$มขึ 0น 

 ในปี JLLK CPN ซึ$งมีส่วนแบ่งทางการตลาดหลกัในอุตสาหกรรมนี 0ได้รุกเปิดศูนย์การค้าใหม่ J แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และประกาศเปิดตวัโครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกตที$บางใหญ่ สว่นโครงการบางใหญ่นั 0น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และ
บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จํากดั ได้ประกาศเปิดโครงการ เมกาเวสต์ บางใหญ่ ในปีเดียวกนั ดงันั 0นจึงทําให้บางใหญ่
กลายเป็นศนูย์กลางการช้อปปิ0งในปี JLLM นอกจากนั 0นผู้ประกอบการรายอื$นยงัมีแผนการปรับปรุงศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 
เช่น ศนูย์การค้าดิเอ็มโพเรียม และศนูย์การค้าตา่งๆ ในเครือเดอะมอลล์ 

 ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าได้รับแรงกดดนัจากพฤติกรรมการจบัจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภคที$เน้นความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั 0งการเติบโตของตลาดสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) และร้าน
ไดร์ฟ-ทรู (Drive Through) ที$ขยายตวัอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้ความถี$ในการใช้บริการห้างสรรพสนิค้าและศนูย์การค้าน้อยลง 
ปัจจยัเหลา่นี 0จึงเพิ$มความท้าทายให้กบัผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ 
ซึ$งผู้ประกอบการต้องปรับเปลี$ยนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันาการบริการอย่างต่อเนื$อง เพื$อตอบสนองความ
ต้องการที$เปลี$ยนไปของลกูค้าอยูเ่สมอ 

กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

 แม้เศรษฐกิจจะยงัไม่ฟื0นตวัอย่างเต็มที$แต่ศนูย์การค้าในกลุม่นี 0ยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื$องและเป็นรูปแบบที$มี
การเปิดให้บริการมากที$สดุในไตรมาสที$ Q จากโครงการเปิดใหม่ที$เพิ$มขึ 0นเป็นจํานวนมากในช่วงหลายปีที$ผ่านมาตามการ
ขยายตวัของชมุชนที$อยูอ่าศยัรอบๆ กรุงเทพฯ ทําให้ศนูย์การค้าในกลุม่นี 0มีสดัสว่นในตลาดพื 0นที$ค้าปลีกมากเป็นลําดบัที$ J 
แทนที$ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) 

 โครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมที$เปิดตวัในปี JLLK ได้แก่ โครงการวิคตอเรีย การ์เด้นส์ โครงการเมโทร เวสต์ 
ทาวน์ โครงการวนัอดุมสขุ โครงการแอมพาร์ค เดอะเซ้นส็ ปิ$ นเกล้า โครงการเมส ทองหลอ่ และโครงการเดอะคริสตลัราช
พฤกษ์ สว่นโครงการที$อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง ได้แก่โครงการฮาบิโตะและโครงการเดอะไบร์ท 
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 ภาพรวมตลาดอตุสาหกรรมค้าปลกีสง่ในรูปแบบโครงการศนูย์การค้าขนาดยอ่มนี 0มีการแขง่ขนัที$รุนแรง เนื$องจาก
มีผู้ประกอบการหน้าใหมท่ั 0งรายใหญ่ รายกลาง และรายเลก็เกิดขึ 0นมากมาย ทําให้ผู้ประกอบการในกลุม่นี 0ต้องปรับตวัเพื$อ
สร้างความแตกตา่งและตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคอยูเ่สมอไมว่า่จะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การ
หาผู้ เช่าใหม่ๆ ที$มีความหลากหลายและแปลกใหม่เพื$อเพื$อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทุกมิติ การรักษาฐาน
ลกูค้าเดิมที$มีอยู่และขยายฐานลกูค้าในกลุม่ใหม่ๆ ต่อเนื$องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิ$งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที$
ครบครัน โดยทั 0งหมดนี 0ต้องอาศัยความชํานาญในการบริหารภายใต้ต้นทุนที$เพิ$มสูงขึ 0น ซึ$งถือเป็นความท้าทายของ
ผู้ประกอบการในกลุม่นี 0 

กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซื /อ (Convenience Store) 

 โครงการในกลุม่ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ที$มีการเปิดให้บริการใหมไ่มม่ากนกั โดยปัจจุบนัผู้ประกอบการมุ่งพฒันา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเลก็ในลกัษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซื 0อกึ$งซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือที$เรียกวา่ ซุปเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์และร้านสะดวกซื 0อ (Convenience Store) เช่น มินิบิ�กซี เทสโก้โลตสัเอกซ์เพลส ท็อปส์เดลี$ และแมกซ์แวลทูนัใจ 
รวมไปถึงการพฒันาโครงการในรูปแบบตลาด ทั 0งหมดนี 0เพื$อให้กาขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย และครอบคลมุกลุม่ลกูค้าที$
หลากหลายมากขึ 0นอีกทั 0งยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื$ออํานวยความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าของกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย ซึ$งอนาคตอนัใกล้ช่องทางนี 0จะเป็นเครื$องมือที$ช่วยในการเพิ$มรายได้ให้แก่กลุ่มค้าปลีกอย่างมีนยัสําคญัจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที$เปลี$ยนไป ซึ$งเน้นเรื$องความสะดวกและรวดเร็วเป็นสาํคญั 

 นอกจากนี 0ผู้ประกอบการกลุ่มนี 0ยังเริ$มรุกตลาดด้วยโครงการในรูปแบบ “พลสั”มอลล์ โดยพยายามปรับปรุง
ศนูย์การค้าให้มีความครบถ้วนมากยิ$งขึ 0น โดยการเพิ$มร้านค้าในสว่นพลาซาหรือมอลล์ให้มีความหลากหลายมากขึ 0น มีการ
ปรับสดัสว่นสนิค้าที$จําหนา่ยโดยปรับลดสดัสว่นสนิค้าหมวดหมูอ่าหารลงและเน้นสนิค้าในหมวดหมูอื่$นๆ มากขึ 0น พร้อมทั 0ง
เพิ$มธุรกิจบนัเทิง เช่น โรงภาพยนตร์และสวนนํ 0า เพื$อสร้างความแปลกใหมแ่ละเป็นแมเ่หลก็ดงึดดูลกูค้า การปรับตวัเหลา่นี 0
ช่วยให้ผู้ประกอบการกลุม่นี 0ก้าวเข้าไปสูค่วามเป็นศนูย์การค้ามากยิ$งขึ 0น 

 สาํหรับภาพรวมกลุม่ร้านสะดวกซื 0อเน้นการขยายสาขาเพิ$มขึ 0นอยา่งตอ่เนื$องเพื$อให้ครอบคลมุพื 0นที$ต่างๆ ให้มาก
ที$สดุและเริ$มหนัมาให้นํ 0าหนกักับการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี 0ยงัมีการปรับตวัเพื$อให้เข้ากับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบนั โดยเน้นความเป็นร้านอิ$มสะดวกที$มีเครื$องดื$มอาหารถกูสขุลกัษณะที$หลากหลายในราคา
เหมาะสมสําหรับทกุเพศทุกวยั มีสินค้าที$ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื 0นที$เน้นการให้บริการที$รวดเร็ว 
และเน้นเทคโนโลยีโดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพื$อ
อํานวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลือกซื 0อสินค้าที$ต้องการได้อย่างรวดเร็วและยงัมีการใช้สื$อโซเชียลมิเดีย 
(Social Media) ที$สามารถสื$อสารกบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิผล 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกและการแข่งขันในปี 2558 

 ในปี JLLM ช่วงไตรมาส S และ J มีอปุทานของพื 0นที$ค้าปลกีเพิ$มขึ 0น แตค่า่เช่าและอตัราการเช่าเฉลี$ยไมไ่ด้เพิ$มขึ 0น
ตามอุปทาน เนื$องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้ดีตามที$หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ความมั$นใจในการใช้จ่าย สง่ผลโดยตรงตอ่ผู้ประกอบการ 

 โดยในครึ$งปีหลงัของปี JLLM คาดวา่จะมีพื 0นที$ค้าปลกีในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเพิ$มขึ 0นประมาณ 0.64  ล้าน
ตารางเมตรโดยศนูย์การค้าที$มีกําหนดเปิดในปี JLLM ตั 0งอยู่ทั 0งในพื 0นที$กรุงเทพฯ เช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล
เฟสติวลั อีสต์วิลล์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในขณะที$โครงการศนูย์การค้าขนาดยอ่มที$จะแล้วเสร็จในปี JLLM สว่นใหญ่กระจายอยู่
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ตามพื 0นที$กรุงเทพฯ รอบนอก โดยการเพิ$มขึ 0นของอปุทานพื 0นที$นี 0ไม่สง่ผลกระทบต่ออตัราการเช่า (Occupancy Rate) หรือ
อตัราคา่เช่าให้ลดลงแตอ่ย่างใด เนื$องจากอปุสงค์จากร้านค้าแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ไทยยงัคงมีอยู่ แต่เนื$องด้วย
ผู้บริโภคไมม่ั$นใจในการใช้จ่าย ทําให้อตัราการเช่าเฉลี$ยในธุรกิจพื 0นที$ค้าปลกีจะมีอตัราที$ทรงตวั ไมป่รับเพิ$มขึ 0นมากนกั และ
อตัราคา่เช่าก็มีทิศทางเช่นเดี$ยวกนั 

 แตใ่นระยะเวลา J-Q ปีข้างหน้า คาดวา่จะมีแหลง่ช้อปปิ0งใหม่เกิดขึ 0น J แห่งในกรุงเทพฯ คือ บริเวณย่านสขุมุวิท
และย่านริมแม่นํ 0าเจ้าพระยา จากโครงการ ดิ เอ็ม ดิสทริค และโครงการ ไอคอนสยาม ตามลําดับ โดยแนวโน้มการ
เคลื$อนไหวของกลุม่ค้าปลกีจะมุง่เน้นการพฒันาโครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Use) ซึ$งประกอบด้วย ที$พกัอาศยั 
โรงแรม อาคารสาํนกังานและศนูย์รวมความบนัเทิง เพื$อเติมเต็มและสร้างความครบวงจรให้กบัศนูย์การค้า 

 สาํหรับโครงการระหวา่งก่อสร้างสาํคญัในตา่งจงัหวดัที$สาํคญั ได้แก่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัล 
ภเูก็ต ของกลุม่เซ็นทรัล รีสอร์ทมอลล์ บลพูอร์ต หวัหินและบลเูพิร์ล ภเูก็ตของกลุม่เดอะมอลล์ เป็นต้น 

 นอกจากนี 0 การเตรียมตวัเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้กลุ่มค้าปลีกมีแนวโน้มให้ความสนใจในการ
พฒันาโครงการในจงัหวดัอื$นๆ เพิ$มมากขึ 0น โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวดัตามแนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของ
ประเทศไทย ซุปเปอร์สโตร์มอลล์ และร้านขายสนิค้าเฉพาะอยา่ง (Specialty Store) หลายโครงการได้ทยอยเปิดให้บริการ
ในจงัหวดัชายแดน ในขณะเดียวกนัผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ประกาศแผนพฒันาโครงการในกลุม่
จงัหวดัดงักลา่ว ทั 0งนี 0 ในปีที$ผา่นมา CPN ได้ประกาศแผนพฒันาโครงการใหมใ่นจงัหวดันครราชสีมา และนครศรีธรรมราช 
อีกทั 0งยงัมีแผนที$จะขยายธุรกิจไปยงัจงัหวดัอื$นๆ ที$มีศกัยภาพอยา่งตอ่เนื$องในอนาคต 

ที%มา: บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

  



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

15 
 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั /งแต่วันที% 1 มกราคม 2557 ถงึวันที% 31 ธันวาคม 2557 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาตั 0งแต่วนัที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธันวาคม 2557  
กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุทั 0งสิ 0น 3,309.41 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจํานวน 3,185.14 
ล้านบาท รายได้จากดอกเบี 0ยรับจํานวน 12.91 ล้านบาท และรายได้อื$นๆจํานวน 111.36 ล้านบาท ในช่วงเดียวกนั กองทนุ
รวมมีค่าใช้จ่ายทั 0งสิ 0น 625.85 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทนุค่าเช่าและบริการ 114.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
46.57 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน 56.26 ล้านบาท และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 408.39 ล้านบาทสง่ผลให้กองทนุรวมมีรายได้
จากการลงทนุสทุธิคิดเป็นจํานวน 2,683.56 ล้านบาท ทั 0งนี 0 กองทนุรวมรับรู้ผลกําไรจากเงินลงทนุจํานวน 527.35 ล้านบาท 
ทําให้ในรอบการดําเนินงานวนัที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุธิจากการ
ดําเนินงานเพิ$มขึ 0น 3,210.91 ล้านบาท โดย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 กองทนุรวมมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทั 0งสิ 0น 27,690.20 
ล้านบาท หรือเทา่กบั 12.5154 บาทตอ่หนว่ย 

สาํหรับผลการดําเนินงานตั 0งแตว่นัที$ 16 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของ
กองทนุรวมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 1.3260 บาทตอ่หนว่ยโดยมีรายละเอียดดงันี 0 

- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 16 ธนัวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 จํานวน 0.3600 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 1 เมษายน 2557 - 15 เมษายน 2557 จํานวน 0.0500 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 16 เมษายน 2557 – 30 มิถนุายน 2557 จํานวน 0.2730 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 กนัยายน 2557 จํานวน 0.3230 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที$ 1 ตลุาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 0.3200 บาทตอ่หนว่ย 
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รายการแสดงทรัพย์สินที%กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์สิน 
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท        
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557        
        
 พื /นที%เฉพาะส่วน      ร้อยละของ 
ประเภทเงนิลงทุน ที%กองทุนรวมเช่า  จาํนวนเงนิต้น  ราคายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
   (บาท)   
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์        
สิทธิการเชา่และเชา่ชว่งอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที$ดินพร้อม        

อาคารศนูย์การค้าและระบบสาธารณปูโภคจํานวน 4 โครงการ       
1. โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2        

ที$ตั 0ง   128 หมู ่6 ถนนพระรามที$ 2  แขวงแสมดํา (บางบอน)        
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร        
สิทธิการเชา่ชว่งที$ดิน 53 ไร่  605,000,000     
สิทธิการเชา่อาคารศนูย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ        

และงานระบบสาธารณปูโภค 251,183 ตารางเมตร  5,411,415,607     
คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึ$งสิทธิ   77,421,082      
เครื$องตกแตง่ติดตั 0งและอปุกรณ์   10,107,528      
สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่   84,331,555      

   6,188,275,772   6,463,000,000   21.23  

2. โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3        
ที$ตั 0ง   79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงชอ่งนนทรี        

เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร        
สิทธิการเชา่ที$ดิน 12 ไร่  831,000,000     
สิทธิการเชา่อาคารศนูย์การค้าและพื 0นที$จอดรถ 170,169 ตารางเมตร  3,274,857,199     
กรรมสิทธิpในงานระบบสาธารณปูโภค   498,138,897      
คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึ$งสิทธิ   55,385,824      
เครื$องตกแตง่ติดตั 0งและอปุกรณ์   33,325,063      
สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่   177,377,706      

   4,870,084,689   7,164,000,000   23.53  

3. โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ$ นเกล้า        
ที$ตั 0ง   7 ถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์        

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร        
สิทธิการเชา่ชว่งที$ดิน 24 ไร่  195,000,000     
สิทธิการเชา่อาคารศนูย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถ        

อาคารสํานกังานและงานระบบสาธารณปูโภค 57,719 ตารางเมตร  5,485,910,000      
คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึ$งสิทธิ   152,547,333      
เครื$องตกแตง่ติดตั 0งและอปุกรณ์   33,001,570      
สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่   214,395,606      

   6,080,854,509       5,502,000,000                 18.07  
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งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ)        
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท        
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557        
        

 พื /นที%เฉพาะส่วน      ร้อยละของ 
ประเภทเงนิลงทุน ที%กองทุนรวมเช่า  จาํนวนเงนิต้น  ราคายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
   (บาท)     

4. โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต        

ที$ตั 0ง   2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา        
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่        
สิทธิการเชา่ที$ดิน 32 ไร่  598,571,472      
สิทธิการเชา่อาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์        

อาคารจอดรถ งานระบบ และทรัพย์สนิที$เกี$ยวข้อง 122,991ตารางเมตร  10,011,609,049      
คา่ใช้จา่ยในการได้มาซึ$งสิทธิ   168,454,681      
เครื$องตกแตง่ติดตั 0งและอปุกรณ์   16,933,868      
สว่นปรับปรุงสิทธิการเชา่   2,166,429     

   10,797,735,499     10,790,938,407                 35.44  

รวมเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   27,936,950,469   29,919,938,407   98.27  

        
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ        
กองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ   131,028,248   132,749,033    

        
เงินฝากประจําและบตัรเงินฝาก        

ธนาคาร ออมสิน กมุภาพนัธ์ 2558  145,000,000   145,000,000  *  

ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) กมุภาพนัธ์ 2558  250,000,000   250,000,000  *  
รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์   526,028,248   527,749,033   1.73  

   28,462,978,717   30,447,687,440   100.00  

* เป็นราคาที$ยงัไมไ่ด้รวมดอกเบี 0ยค้างรับ        

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  
ณ 31 ธันวาคม 2557 

มลูคา่สนิทรัพย์  30,991,344,303  บาท 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 27,690,195,220 บาท 
จํานวนหนว่ย  2,212,476,700 หนว่ย 
มลูคา่ตอ่หนว่ยลงทนุ   12.5154 บาท 
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รายละเอียดเกี%ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที%กองทุนรวมลงทุน  
ชื%อโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา 
พระราม a 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา 

รัชดา-พระราม b 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ% นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต3 

การใช้
ประโยชน์ 

ให้เชา่พื 0นที$ศนูย์การค้า ให้เชา่พื 0นที$ศนูย์การค้า ให้เชา่พื 0นที$ศนูย์การค้าและ
พื 0นที$อาคารสํานกังาน 

ให้เชา่พื 0นที$ศนูย์การค้า 

ที%ดินที%ตั /ง
โครงการ 

เลขที$ SJM หมูท่ี$ V  ถนน
พระราม J แขวงแสมดํา เขต

บางขนุเทียน
กรุงเทพมหานคร 

เลขที$ KT, KT/S ถึง KT/J, 
KT/U ถึง KT/QQQ ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ แขวงชอ่งนนทรี 

เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที$ K/Q ถึง K/SJM, K/SJT 
ถึง K/JJS, K/JJJ ถึง K/LLJ, 

K/LLQ ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 

เลขที$ J ถนนมหิดล JLJ-JLJ/S      
ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ลักษณะการถือ
กรรมสิทธิ1ของ
กองทุนรวม 

สิทธิการเช่าช่วงที$ดินที$เป็น
ที$ตั 0งของศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม J และสิทธิ
การเช่าอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม J 
(บางส่วน)   พร้อมอาคาร
จอดรถ ระยะเวลาเช่า JR ปี 
สิ 0นสุดวันที$  SL  สิ งห าค ม 
JLVM 

สิทธิการเช่าที$ดินที$เป็นที$ตั 0ง
ของศูน ย์การ ค้ า เ ซ็น ท รัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 
แ ล ะ สิท ธิ ก า ร เ ช่ า อา ค า ร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัชดา-พระราม Q  และพื 0นที$
จ อ ด ร ถ ภ า ย ใ น อ า ค า ร 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี  สิ 0นสุด
วนัที$ 15 สิงหาคม 2578 โดย
มีสิทธิpต่ออายุสัญญาเช่าได้
อีก 2 ครั 0ง ครั 0งละ 30 ปี 
 

สิทธิการเช่าช่วงที$ดินที$เป็น
ที$ตั 0งของอาคารศูนย์การค้า 
อาคารสํานักงาน ที$จอด
รถยนต์ รวมถึงถนนรอบ
โครงการและทางเข้าออก
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา  
ปิ$ นเกล้า  และสิทธิการเช่า
อาคารศนูย์การค้า(บางสว่น) 
จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงาน จํานวน 2 อาคาร 
(ทั 0งอาคาร) รวมทั 0งที$จอด
รถยนต์ภายในอาคาร 
ระยะเวลาเช่า SL ปี สิ 0นสุด
วนัที$ QS ธันวาคม JLVK 

(S) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า 
(บางสว่น) จํานวน S อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) 
จํานวน S อาคาร รวมทั 0งที$ จอด
รถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วน
ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง พื 0น ที$ อ า ค า ร
ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ล ะ อ า ค า ร
อเนกประสงค์ที$กองทนุรวมลงทนุ) 
(J) สิทธิการเช่าและ/หรือรับโอน
กรรมสิทธิpในงานระบบและทรัพย์สิน
ที$ เ กี$ ยว ข้องกับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และ 
(Q) สิทธิการเช่าที$ดินที$เป็นที$ตั 0งของ
อ า ค า ร ศู น ย์ ก า ร ค้ า  อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ที$จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการ
และทางเข้าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต 
ระยะเวลาเชา่ QR ปี สิ 0นสดุวนัที$ JJ 

เมษายน JLMK 
ที%ดินที%กองทุน

รวมเช่า/เช่าช่วง 
53-2-38.4 ไร่ 12-2-44.6 ไร่ 24-2-84 ไร่ 32-3-56.85 ไร่ 

พื /นที% Gross 
Area เฉพาะ

ส่วนที% 
กองทุนรวมเช่า 

251,182 ตร.ม. แบง่เป็น
พื 0นที$ให้เชา่  88,103 ตร.ม.S 

169,740 ตร.ม. แบง่เป็น
พื 0นที$ให้เชา่  37,324 ตร.ม.S 

185,671 ตร.ม. แบง่เป็น
พื 0นที$ให้เชา่ภายใน

ศนูย์การค้า  21,862 ตร.ม.S 
และอาคารสํานกังาน 

33,760 ตร.ม.S 

122,991 ตร.ม. แบง่เป็นพื 0นที$ให้เชา่ 
35,343 ตร.ม.Q 

อัตราการให้เช่า
พื /นที% 

ร้อยละ 96J ร้อยละ 922 ศนูย์การค้า: ร้อยละ 97J

อาคารสํานกังาน: ร้อยละ 
ร้อยละ 96J 
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ชื%อโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา 

พระราม a 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา 

รัชดา-พระราม b 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ% นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต3 

(Occupancy 
Rate) เฉพาะ

ส่วนของ
กองทุนรวม 

97J 

ราคาประเมิน 6,463,000,000 บาท K,SVU,RRR,RRR บาท 5,502,000,000 บาท 10,902,000,000 
บาท3 

SR,VVK,000,000 
บาท3 

วันที%ประเมิน
ราคา 

QS ธันวาคม JLLK QS ธันวาคม JLLK QS ธันวาคม JLLK SK มีนาคม JLLK 

วิธีการประเมิน
ราคา 

วิธีรายได้ (Income Approach) 

ผู้ประเมินราคา บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี$ จํากดั บริษัท ไทย
ประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลปิส์ 

จํากดั 

บริษัท แกรนด์ 
แอสเซท แอดไว

เซอรี$ จํากดั 

รายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
ประจาํปี 2557 

1,126 ล้านบาท 636 ล้านบาท 948 ล้านบาท 467 ล้านบาท 4 

ภาระผูกพัน กองทนุรวมมีภาระผกูพนั
จากการเชา่ระบบบาํบดันํ 0า

เสียกบับริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม2 จํากดั 

(โปรดดรูายละเอียดเพิ$มเติม
ในหวัข้อ “รายงานการทํา

ธุรกรรมกบับคุคลที$
เกี$ยวข้อง) 

จดจํานองที$ดินและสิ$งปลกู
สร้างกบักองทนุรวม 

ไมมี่ ไมมี่ 

เมื$อวนัที$ 23 เมษายน 2557 กองทนุรวมได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ$งจํานวน 1,955,000,000 บาท   
(โปรดดรูายละเอียดเพิ$มเติมใน “ข้อมลูเกี$ยวกบัการกู้ ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2557”) 

 

หมายเหตุ: 
1.  พื 0นที$ให้เชา่ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2557 ซึ$งรวมเฉพาะผู้ เชา่หลกัและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าสําหรับทั 0ง 4 ศนูย์การค้า และผู้ เชา่พื 0นที$ทั$วไปของ 

อาคารสํานกังานเซ็นทรัล ปิ$ นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และบี เทา่นั 0น  
2.  อตัราการปลอ่ยเชา่ (Occupancy Rate) ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2557 
3. ราคาประเมินทรัพย์สินที$กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ$มเติมครั 0งที$ 2 
4. ผลการดาํเนินงานตั 0งแตว่นัที$ 23 เมษายน - 31 ธันวาคม 2557 
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รายละเอียดเกี%ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สาํหรับรอบระยะเวลาตั /งแต่วันที% 1 มกราคม 2557 ถงึวันที% 31 ธันวาคม 2557   

กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ$มเติมครั 0งที$ 2 ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื$อวนัที$ 23 เมษายน 2557 โดยมี
มลูคา่การลงทนุ 10,790.94 ล้านบาท (รวมคา่ใช้จ่ายที$เกี$ยวข้อง) รายละเอียดทรัพย์สนิที$ลงทนุ ดงันี 0 
 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ที%ตั /ง เลขที$ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตาํบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่ 50100 
ประเภทการดาํเนินธุรกิจ ศนูย์การค้า 
ลักษณะการเข้าลงทุนของกองทุน
รวม 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั 0งที$จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื 0นที$อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ที$กองทนุรวมลงทนุ)  
(2) สทิธิการเช่าและ/หรือรับโอนกรรมสทิธิpในงานระบบและทรัพย์สนิที$เกี$ยวข้องกบั
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และ  
(3) สทิธิการเช่าที$ดินที$เป็นที$ตั 0งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที$จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

พื /นที%ใช้สอยรวม 
พื /นที%ให้เช่ารวม  

SJJ,TTS ตารางเมตร1 
35,343 ตารางเมตร1 

ขนาดที%ดนิ (ไร่-งาน-ตารางวา) QJ-Q-LV.ML 

แหล่งเงนิทุน การเสนอขายหน่วยลงทนุในการเพิ$มเงินทนุจดทะเบียน และเงินสด และเงินกู้ยืม
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ: 
1 ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ 
 

รายละเอียดเกี%ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตั /งแต่วันที% 1 มกราคม 2557 ถงึวันที% 31 ธันวาคม 2557   

ในรอบปีบญัชีที$ผา่นมา  ไมม่ีการจําหนา่ยหรือการโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ข้อมูลเกี%ยวกับการกู้ยืมเงนิของกองทุนรวม ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ผู้ให้กู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาการกู้ยืมตามสญัญา วนัที$ 23 เมษายน 2557  ถึงวนัที$ 22 เมษายน 25691 
จํานวนเงินกู้ยืม ณ วนัทําสญัญา (บาท) 1,955,000,000 
จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลอื ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 (บาท) 1,955,000,000 
คิดเป็นสดัสว่นการกู้ยืม ณ วนัที$ 31ธนัวาคม 2557 ร้อยละ 7.06 ของ NAV 
หลกัประกนัการกู้ยืม ไมม่ี 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั /งหมดที%บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
สาํหรับรอบบญัชี ตั 0งแตว่นัที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 
 ร้อยละของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ1 
จาํนวนเงนิที%

เก็บจริง 
(ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทั 0งหมดJ   
 O คา่ธรรมเนียมการจดัการ 0.12 29.30 
 O คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.02 4.00 
 O คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 0.01 2.66 
 O คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  1.50 371.78 
O คา่ธรรมเนียมที$ปรึกษาทางการเงิน ไมม่ี ไมม่ี 
O คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 
           O  ต้นทนุทางการเงิน(ดอกเบี 0ยเงินกู้ ) 0.23 56.26 
 O คา่เบี 0ยประกนัภยั 0.20 48.82 

O คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.003 0.65 
               O คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.06 14.59 

O ต้นทนุคา่เชา่บริการ 0.27 65.80 
O คา่ใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์การให้เชา่พื 0นที$ 0.13 31.90 
O คา่เบี 0ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 
O คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย   

- ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก ไมม่ี ไมม่ี 
- หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 0งแรก ไมม่ี ไมม่ี 

 O คา่ใช้จ่ายอื$นๆ 0.0003 0.08 
รวมค่าใช้จ่าย 2.55 625.84 

หมายเหตุ: 

1. คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี$ยระหว่างงวด โดยคํานวณจากวันที$ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 
24,815,138,090 บาท 

2. คา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ$มแล้ว 

 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั /งหมดที%บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
ไมม่ี 
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รายงานการทาํธุรกรรมกับบุคคลที%เกี%ยวข้องสาํหรับรอบระยะเวลาตั /งแต่วันที% 1 มกราคม 2557 ถงึ
วันที%31 ธันวาคม 2557 
 

ลาํดับ
ที% 

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้อง

กับ
กองทุน

รวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

1 ธนาคาร
ไทย
พาณิชย์ 
จํากดั 
(มหาชน) 

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จํากัด โดยถือหุ้ นเกิน
ร้ อ ย ล ะ  5 ข อ ง จํ า น ว น หุ้ น ที$
จําหนา่ยได้แล้วทั 0งหมด 

- นายทะเบียน 

- ให้กู้ ยืมเงินแก่กองทุนรวมเมื$อวันที$ JQ เมษายน JLLK 
เพื$อให้เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
เพิ$มเติมครั 0งที$ J (โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต) และเพื$อรีไฟแนนซ์เงินกู้ ยืมตามสัญญาเงินกู้ ยืม
ฉบับเดิม โดยมีจํานวนเงินกู้ ยืมคงเหลือ ณ วันที$  31 
ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,955,000,000 บาท มีกําหนด
จ่ายชําระคืนภายใน 12 ปีนับจากวันกู้ ยืม และมีอัตรา
ดอกเบี 0ยร้อยละ MLR-2 ถึง MLR-3 ตอ่ปี  

- ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และบริการ 
- รับคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทนุรวม 

2 บริษัท 
เซ็นทรัล
พฒันา 
จํากดั
(มหาชน) 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ10
ข อ ง จํ า น ว น ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที$
จําหน่ายได้แล้วทั 0งหมด (2557: 
ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 26.69) 

- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 

- ให้บริการงานที$เกี$ยวข้องกับกิจการนกัลงทุนสมัพนัธ์ของ
กองทุนรวม อาทิ การเปิดเผยข้อมูลที$มีคุณภาพ โปร่งใส 
แ ล ะ รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก นัก ล ง ทุน ผู้ ห น่ ว ย ล ง ทุน 
นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ  

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และสญัญาบริการสาธารณปูโภคใน
อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ$ นเกล้า และ
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ$ นเกล้า โดยได้เช่าพื 0นที$ในอาคาร
ดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของพื 0นที$ให้เช่าสทุธิ 
ทั 0งนี 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที$กองทุน
รวมเรียกเก็บใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 0นที$
ประเภทเดียวกนัรายอื$นๆ 

3 บริษัท 
เซ็นทรัล
พฒันา 
พระราม 2 
จํากดั 

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ให้เช่าระบบบําบัดนํ 0าเสียแก่กองทุนรวม ซึ$งการเช่า
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ$งของสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้า 
เซ็นทรัล พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั 0งแต่วนัที$ 
15 สิงหาคม 2548 ถึงวนัที$ 15 สิงหาคม 2568 (การลงทนุ
ครั 0งแรกของกองทุนรวม)  โดยในปี 2556 และ 2557 
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ลาํดับ
ที% 

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้อง

กับ
กองทุน

รวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

กองทุนรวมได้จ่ายค่าเช่าระบบบําบัดนํ 0าเสียเท่ากับ 
5,280,000 และ 6,540,000 บาท ตามลําดบั ทั 0งนี 0 อตัรา
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามที$กําหนดในสญัญาเช่าอาคาร
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และสญัญาบริการสาธารณปูโภคใน
โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 โดยได้เช่าพื 0นที$
ในโครงการดงักลา่วคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของพื 0นที$ให้
เช่าสทุธิ ทั 0งนี 0 อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภคที$
กองทุนรวมเ รียกเก็บใกล้เคียงกับอัตราค่า เช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่า
พื 0นที$ประเภทเดียวกนัรายอื$นๆ 

4 บริษัท 
เซ็นทรัล 
พระราม 3 
จํากดั 

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และสญัญาบริการสาธารณปูโภคใน
โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 3 โดยได้เช่าพื 0นที$
ในโครงการดงักลา่วคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของพื 0นที$ให้
เช่าสทุธิ ทั 0งนี 0 อตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภคที$
กองทุนรวมเ รียกเก็บใกล้เคียงกับอัตราค่า เช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่า
พื 0นที$ประเภทเดียวกนัรายอื$นๆ 

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และสญัญาบริการสาธารณปูโภคใน
โครงการศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ปิ$ นเกล้า โดยได้เช่า
พื 0นที$ในโครงการดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของ
พื 0นที$ให้เช่าสทุธิ  
ทั 0งนี 0 อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที$กองทุน
รวมเรียกเก็บใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 0นที$
ประเภทเดียวกนัรายอื$นๆ 

5 บริษัท 
เซ็นทรัล
พฒันา 
เชียงใหม ่

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และสญัญาบริการสาธารณปูโภคใน
โครงการศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
โดยได้เช่าพื 0นที$ในโครงการดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 5 ของพื 0นที$ให้เช่าสทุธิ ทั 0งนี 0 อตัราค่าเช่าและค่าบริการ
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ลาํดับ
ที% 

รายชื%อ
บุคคลที%
เกี%ยวข้อง

กับ
กองทุน

รวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

จํากดั สาธารณปูโภคที$กองทนุรวมเรียกเก็บใกล้เคียงกบัอตัราค่า
เช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที$กองทุนรวมเรียกเก็บ
จากผู้ เช่าพื 0นที$ประเภทเดียวกนัรายอื$นๆ 

6 บริษัท
หลกัทรัพย์
จดัการ
กองทนุ 
ไทย
พาณิชย์ 
จํากดั 

- เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม - รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวม 

7 ธนาคาร
กสกิรไทย  
จํากดั 
(มหาชน) 

- เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ - ทําสญัญาเช่าพื 0นที$และบริการ 
- รับคา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับคุคลที$เกี$ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที$บริษัทจดัการโดยตรง โดยกองทนุรวมได้
เปิดเผยข้อมลูบางสว่นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที$แนบมาและสามารถตรวจสอบรายชื$อผู้บริหารของบริษัทจดัการ
และกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการได้ที$ website ของบริษัทจดัการที$ http://www.scbam.com 

 
ตารางแสดงการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื%องจากกองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื%น (soft commission) 

ไมม่ี 

 

รายชื%อผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ณ วันที% bi ธันวาคม 
ajjk 

1. นายสมิทธ์ พนมยงค์  
2. นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 
3. นายสานตอ่ มทุธสกลุ  

ชื%อและที%อยู่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที%กองทุนรวมลงทุน 
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ผู้บริหาร (i) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (2) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3 (b) 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ% นเกล้า (l) อาคารสาํนักงานทาวเวอร์ A ปิ% นเกล้า อาคารสาํนักงานทาวเวอร์ B ปิ% น
เกล้า และ (j) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
เลขที$ 999/9  อาคารสาํนกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
ชั 0น 31 ถนนพระรามที$ 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02-667-5555   โทรสาร 02-264-5593 
 

 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

ครั/งที% รอบระยะเวลาดาํเนินงาน บาท/หน่วย วันที%จ่ายเงนิปันผล 

1 11 ส.ค. - 31  ธ.ค. 2548 0.2908 6 มี.ค. 2549 
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2549 0.1886 15 มิ.ย. 2549 
3 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2549 0.2058 13 ก.ย. 2549 
4 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2549 0.1988 6 ธ.ค. 2549 
5 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2549 0.1880 30 มี.ค. 2550 
6 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2550 0.2044 18 มิ.ย. 2550 
7 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2550 0.2103 18 ก.ย. 2550 
8 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2550 0.2019 14 ธ.ค. 2550 
9 1 ต.ค. -  31 ธ.ค. 2550 0.2064 31 มี.ค. 2551 
10 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2551 0.2164 17 มิ.ย. 2551 
11 1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2551 0.2155 15 ก.ย. 2551 
12 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2551 0.2238 16ธ.ค. 2551 
13 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2551 0.2159 30 มี.ค. 2552 
14 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2552 0.2294 15 มิ.ย. 2552 
15 1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2552 0.2239 11 ก.ย. 2552 
16 1 ก.ค. – 31 ต.ค.2552 0.3046 15 ธ.ค. 2552 
17 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2552 0.1622 15 มี.ค. 2553 
18 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553 0.2450 14 มิ.ย. 2553 
19 1 เม.ย. –30 มิ.ย. 2553 0.2435 13 ก.ย. 2553 
20 1 ก.ค. –30 ก.ย. 2553 0.2478 14 ธ.ค. 2553 
21 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2553 0.2547 18 มี.ค. 2554 
22 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2554 0.2517 15 มิ.ย. 2554 
23 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2554 0.2569 13 ก.ย. 2554 
24 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554 0.2644 14 ธ.ค. 2554 
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ครั/งที% รอบระยะเวลาดาํเนินงาน บาท/หน่วย วันที%จ่ายเงนิปันผล 

25 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554 0.2500 13 มี.ค. 2555 
26 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555 0.2723 31 พ.ค. 2555 
27 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555 0.2823 31 ส.ค. 2555 
28 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555 0.2863 16 พ.ย. 2555 
29 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2555 0.2880 14 ก.พ. 2556 
30 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 0.2949 22 พ.ค. 2556 
31 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556 0.3167 15 ส.ค. 2556 
32 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556 0.3167 15 พ.ย. 2556 
33 1 ต.ค  - 15 ธ.ค 2556 0.3000 15 ม.ค. 2557 
34 16 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557 0.3600 7 พ.ค. 2557 
35 1 เม.ย. - 15 เม.ย. 2557 0.0500 10 มิ.ย. 2557 
36 16 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557 0.2730 28 ส.ค. 2557 
37 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 0.3230 26 พ.ย. 2557 
38 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2557 0.3200 20 ก.พ. 2558 

รวม n.bkbn  
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จดหมายแจ้งย้ายที%ทาํการของบริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 

 
 
 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

28 
 

แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุน เรื%องเปลี%ยนแปลงที%ทาํการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบดุล

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 

27,937 ลา้นบาท ในปี 2557 และ 17,080 ลา้นบาท ในปี 2556) 5, 12 29,919,938,407 18,535,000,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 526 ลา้นบาท 

ในปี 2557 และ 639 ลา้นบาท ในปี 2556) 527,749,033 643,707,958 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 303,548,394 351,332,198 
ลูกหนี0 ค่าเช่าและบริการ 4 156,950,768 175,377,229 
ดอกเบี0ยคา้งรับ 646,793 115,582 
สินทรัพยอื์2น 82,510,908 74,158,228 

รวมสินทรัพย์ 30,991,344,303 19,779,691,195 

หนี�สิน
เจา้หนี0 อื2น 26,782,518 11,881,570 
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 4 994,394,264 801,912,176 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 115,933,410 87,571,928 
เงินปันผลคา้งจ่าย 10 -                      490,898,010 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 63,157,638 84,298,225 
เงินกูย้มืระยะยาว 4, 7, 12 1,955,000,000 340,000,000 
หนี0 สินอื2น 4, 8 145,881,253 136,563,658 

รวมหนี�สิน 3,301,149,083 1,953,125,567 

สินทรัพย์สุทธิ 27,690,195,220 17,826,565,628 

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที2ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9, 12 24,406,207,630 15,763,957,630 
กาํไรสะสม 9 3,283,987,590 2,062,607,998 
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 12.5154 บาทต่อหน่วย ในปี 2557 และ

10.8942 บาทต่อหน่วย ในปี 2556 คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุน

ที1จําหน่ายแล้วทั�งหมด 2,212,476,700 หน่วย ในงวดปี 2557 และ

1,636,326,700 หน่วย ในปี 2556) 27,690,195,220 17,826,565,628 

                           (นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม)
                               ผูอ้าํนวยการอาวโุส

(บาท)

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
(นางสาววรวรรณี ตั0งศิริกศุลวงศ)์

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี0  
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งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พื�นที�เฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที�กองทุนรวมเช่า ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหต ุ5, 12)

สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทที�ดินพร้อม
อาคารศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภค จาํนวน 4 โครงการ

1. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
  ที�ตั.ง   128 หมู่ 6 ถนนพระรามที� 2  แขวงแสมดาํ (บางบอน)

       เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 53 ไร่ 605,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

และงานระบบสาธารณูปโภค 251,183 ตารางเมตร 5,411,415,607 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 77,421,082 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 10,107,528 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 84,331,555 

6,188,275,772 6,463,000,000   21.23            

2. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
  ที�ตั.ง   79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี

       เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าที�ดิน 12 ไร่ 831,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้และพื.นที�จอดรถ 170,169 ตารางเมตร 3,274,857,199 
กรรมสิทธิA ในงานระบบสาธารณูปโภค 498,138,897 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 55,385,824 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 33,325,063 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 177,377,706 

4,870,084,689 7,164,000,000   23.53            

3. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้
  ที�ตั.ง   7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

       เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 24 ไร่ 195,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

อาคารสาํนกังาน และงานระบบสาธารณูปโภค 57,719 ตารางเมตร 5,485,910,000 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 152,547,333 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 33,001,570 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 214,395,606 

6,080,854,509 5,502,000,000   18.07            

31 ธันวาคม 2557

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงนินี%
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งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

พื�นที�เฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที�กองทุนรวมเช่า ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2557

(บาท)

4. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  ที ตั!ง   เลขที  2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตาํบลหายยา

       อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
สิทธิการเช่าที ดิน 32 ไร่ 598,571,472 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

อาคารอเนกประสงค ์และงานระบบสาธารณูปโภค 122,991  ตารางเมตร 10,011,609,049 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ งสิทธิ 168,454,681 
เครื องตกแต่งติดตั!งและอุปกรณ์ 16,933,868 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 2,166,429 

10,797,735,499 10,790,938,407 35.44            

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 27,936,950,469 29,919,938,407 98.27 

ร้อยละของ

วนัครบอายุ จาํนวนเงินต้น  ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 131,028,248 132,749,033 

เงินฝากประจาํและบัตรเงินฝาก

ธนาคาร ออมสิน กมุภาพนัธ์ 2558 145,000,000 145,000,000 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) กมุภาพนัธ์ 2558 250,000,000 250,000,000 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 526,028,248 527,749,033 1.73              

รวมเงินลงทุน 28,462,978,717 30,447,687,440 100.00 

* เป็นราคาที ยงัไม่ไดร้วมดอกเบี!ยคา้งรับ

(บาท)

*

*

  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงนินี%
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

พื�นที�เฉพาะส่วน ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ที�กองทุนรวมเช่า ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหต ุ5)

สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทที�ดินพร้อม
อาคารศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภค จาํนวน 3 โครงการ

1. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
  ที�ตั.ง   128 หมู่ 6 ถนนพระรามที� 2  แขวงแสมดาํ (บางบอน)

       เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 53 ไร่ 605,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

และงานระบบสาธารณูปโภค 251,183 ตารางเมตร 5,411,415,607 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 77,421,082 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 12,444,432 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 56,977,172 

6,163,258,293 6,457,000,000   33.67            

2. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
  ที�ตั.ง   79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี

       เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าที�ดิน 12 ไร่ 831,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้และพื.นที�จอดรถ 170,169 ตารางเมตร 3,274,857,199 
กรรมสิทธิA ในงานระบบสาธารณูปโภค 498,138,897 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 55,385,824 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 25,427,020 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 173,605,372 

4,858,414,312 6,412,000,000   33.43            

3. โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้
  ที�ตั.ง   7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

       เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 24 ไร่ 195,000,000 
สิทธิการเช่าอาคารศูนยก์ารคา้พร้อมอาคารจอดรถ

อาคารสาํนกังาน และงานระบบสาธารณูปโภค 57,719 ตารางเมตร 5,485,910,000 
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งสิทธิ 152,547,333 
เครื�องตกแต่งติดตั.งและอุปกรณ์ 31,566,519 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 192,944,907 

6,057,968,759 5,666,000,000   29.54            

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 17,079,641,364 18,535,000,000 96.64            

(บาท)

31 ธันวาคม 2556

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี.  
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

31 ธันวาคม 2556

ร้อยละของ

จาํนวนเงินต้น  ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 639,230,669 643,707,958 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 639,230,669 643,707,958 3.36              

รวมเงินลงทุน 17,718,872,033 19,178,707,958 100.00 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี*  
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

งบกาํไรขาดทุน 

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 4 3,185,141,237 2,589,641,666 

ดอกเบี�ยรับ 12,907,436 21,188,578 

รายไดอื้"น 4 111,358,340 96,912,004 

รวมรายได้ 3,309,407,013 2,707,742,248 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 4, 11 371,781,010 330,964,361 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4, 11 29,303,392 20,730,953 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4, 11 3,995,917 2,826,948 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 11 2,663,945 1,884,632 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 645,003 470,070 

ตน้ทุนเช่าและบริการ 4 114,627,279 129,221,732        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 46,488,765 46,955,159 

ค่าใชจ่้ายอื"น 78,620 68,908 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 56,264,142 22,142,095 

รวมค่าใช้จ่าย 625,848,073 555,264,858 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,683,558,940 2,152,477,390 

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 2,477,916 2,385,258 

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 524,872,798 536,049,698 

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 527,350,714 538,434,956 

การเพิ(มขึ*นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,210,909,654 2,690,912,346 

(บาท)

สาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที"  31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�  
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

หมายเหตุ 2557 2556

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,683,558,940 2,152,477,390 

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ#นจากเงินลงทุน 2,477,916 2,385,258 

รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ#นจากเงินลงทุน 524,872,798 536,049,698 

การเพิมขึ�นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิทีเกดิจากการดําเนินงาน 3,210,909,654 2,690,912,346 

ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพิ�มขึ#น 9 8,642,250,000 -                      

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9, 10 (1,989,530,062) (2,481,162,176)

การเพิมขึ�นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 9,863,629,592 209,750,170 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 17,826,565,628 17,616,815,458 

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 27,690,195,220 17,826,565,628 

(บาท)

สาํหรับปีสิ#นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี#  
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

งบกระแสเงนิสด 

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 3,210,909,654 2,690,912,346 

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน
การซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,856,000,000) (3,349,000,000)
การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,978,000,000 3,626,000,000 
การซื�อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (10,867,772,939) (96,883,765)
การจาํหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 4,144,171 -                      
ลูกหนี� ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ�มขึ�น) 18,426,461 (105,018,018)
ดอกเบี�ยคา้งรับ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (531,211) 2,232,545 
สินทรัพยอื์�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (8,352,680) 64,737,806 
เจา้หนี� อื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 14,900,948 (30,989,131)
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้เพิ�มขึ�น 192,482,088 1,853,568 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ�มขึ�น (ลดลง) 28,361,482 (22,121,064)
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ (ลดลง) เพิ�มขึ�น (21,140,587) 8,155,187 
หนี� สินอื�นเพิ�มขึ�น 9,317,595 43,892,410 
รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (2,477,916) (2,385,258)
รายการกาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (524,872,798) (536,049,698)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (7,824,605,732) 2,295,336,928 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกูย้มื 1,650,000,000 -                      
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (35,000,000) (95,000,000)
ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�น 9 8,642,250,000 -                      
การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 9, 10 (2,480,428,072) (1,990,264,166)   
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 7,776,821,928 (2,085,264,166)

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ,มขึ/น (ลดลง) - สุทธิ (47,783,804) 210,072,762 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 351,332,198 141,259,436 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ/นปี 303,548,394 351,332,198 

(บาท)

สาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที�  31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
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กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ  

2557 2556 2555 2554 2553 2552

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้ปี 10.8942 10.7660 10.4006 10.2721 10.1262 10.3821 
การเพิ$มขึ'น (ลดลง) ของทุนที$ไดร้ับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 1.0312 -                      -                      -                      -                      (0.3663)               

รายได้จากกจิกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1.3339 1.3154 1.2250 1.0937 1.0680 0.8594 

รายการกาํไรสุทธิที$เกิดขึ'นจากการลงทุน 0.0012 0.0015 0.0020 -                      -                      -                      
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ'นจากเงินลงทุน 0.2609 0.3276 0.2293 0.0625 (0.0236) 0.2248 
หัก   การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (1.0060) (1.5163) (1.0909) (1.0277) (0.8985) (0.9738)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 12.5154 10.8942 10.7660 10.4006 10.2721 10.1262 

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที�เกดิจากการดาํเนินงาน

ต่อจาํนวนถัวเฉลี�ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี (ร้อยละ) 12.94                   15.36                   13.81                  11.19                  10.21                  11.88                  

อัตราส่วนทางการเงินที!สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ!มเติมที!สําคัญ

มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิสิ'นปี (บาท) 27,690,195,220   17,826,565,628   17,616,815,458   17,018,915,488   16,808,586,370   16,569,860,784   
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 2.52                     3.17                     3.09                    3.08                    3.17                    2.84                    
อตัราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (ร้อยละ) 13.34                   15.46                   14.70                  13.66                  13.61                  12.26                  
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ'าหนกัของการซื'อขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (ร้อยละ)* 43.68                   0.81                     0.70                    2.19                    0.62                    48.06                  
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี (บาท) 24,815,138,090   17,513,358,806   17,254,611,220   16,914,712,029   16,745,563,261   12,216,079,994   

ข้อมูลเพิ�มเติม

* มูลค่าการซื'อขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั@วสญัญาใชเ้งินและการซื'อขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซื'อคืน
และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี$ยถ่วงนํ'าหนกัตามระยะเวลาที$มีอยูใ่นระหวา่งปี

(บาท)

สาํหรับปีสิ'นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี'  
40
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

�  ขอ้มลูทั�วไป 
�  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
�  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
&  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
*  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
/  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

3  เงินกูย้ืมระยะยาว 
8  หนี5 สินอื�น 
9  ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
10  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
11  ค่าใชจ่้าย 
12  การเพิ�มทุนและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ�มเติม 
13  เครื�องมือทางการเงิน 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี5  
 
งบการเงินนี5ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจดัตั5งเมื�อวนัที� �� สิงหาคม 
2548 โดยไม่มีการกาํหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที�จดัตั5งขึ5นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อระดมเงินทุนและนาํ
เงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งและลงทุนในสิทธิเรียกร้องที�มีอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลกัประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน & โครงการ คือ ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา พระราม � ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม � ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้ และ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (วันที� 	
 ธันวาคม ���� จาํนวน 	 โครงการ คือศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม � ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 	 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า) 
 
ณ วนัที� �1 ธนัวาคม �*57 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ� งถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 26.69 (2556: ร้อยละ 27.80) 
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพฒันา”) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

� เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินนี5จดัทาํขึ5นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี5  งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ5นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 
เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั และมีผลบงัคบัใชต้ั5งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม �**7 ดงัต่อไปนี5  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� � (ปรับปรุง �***) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง �***) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �***) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �7 (ปรับปรุง �***) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �8 (ปรับปรุง �***) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �9 (ปรับปรุง �***) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2� (ปรับปรุง �***) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง �***) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง �***) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 3� (ปรับปรุง �***) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง �***) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง �***) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง �***) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 

(ปรับปรุง 2555) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 
(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� � 

การเปลี�ยนแปลงในหนี5 สินที�เกิดขึ5นจากการรื5อถอน การบูรณะ
และหนี5 สินที�มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� * 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื5อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 3 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �V เรื�อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง 

รุนแรง 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 10 
งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 12 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 13 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1X 

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �* สิ�งจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �3 การประเมินเนื5อหาของรายการที�เกี�ยวกบัรูปแบบของกฎหมาย

ตามสญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �V การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
ในเบื5องตน้ผูบ้ริหารพิจารณาแลว้ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั5น ไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินงวดปัจจุบนัของกองทุนรวม 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� � มกราคม �**8 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี5    มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 15 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 
งบการเงินนี5 จดัทาํขึ5นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์วดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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(ค) สกลุเงินที"ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินนี5จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุนรวม ขอ้มูล
ทางการเงินทั5งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  
   

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินที�
เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี5 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ5นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีซึ� งมีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ * เงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
 

' นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี5ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ สาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยที์�ซื5อและ/หรือลงทุนโดยกองทุนรวมรวมถึงที�ดิน อาคาร และ เครื�องตกแต่ง
ติดตั5ง และอุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินธุรกิจจะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
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เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเสื�อมราคา มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยไ์ดม้า
จากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ซึ� ง
กองทุนรวมจะจดัให้มีการประเมินค่าอย่างนอ้ยทุก 2 ปีนบัจากวนัถดัจากวนัที�ไดอ้สังหาริมทรัพยน์ั5นมาหรือวนัที�
ประเมินล่าสุด และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกไตรมาสนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั5 งสุดทา้ยไปแลว้ 
บริษทัจดัการจะไม่แต่งตั5งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหนึ� งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน � ปี 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัที�กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั5น ราคาทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื5อเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงที�กองทุนรวมจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั5น 
         
เงินลงทุนในตราสารหนี5แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตราสาร
หนี5ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการ
กาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี5 ที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับของสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นในงบกาํไรขาดทุน 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 
 
ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกั 

 

(ข)   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก 
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(ค) ลกูหนี.ค่าเช่าและบริการ 
 
ลกูหนี5 ค่าเช่าและบริการแสดงในราคาตามใบแจง้หนี5หกัค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี5  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี5 ใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหนี5จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี5 สูญ 
 

(ง) เจ้าหนี.อื"น  
 
เจา้หนี5 อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(จ) รายได้ 
 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากสินทรัพยล์งทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้รับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
ดอกเบี:ยรับ 
 
ดอกเบี5ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฉ) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั5งสิ5นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ5นจะบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีที�มีรายการดงักล่าว 
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(ช) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี5ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี5 สินส่วนที�เพิ�มขึ5นเนื�องจากเวลาที�ผ่าน
ไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย  

 

(ซ) ภาษเีงินได้ 

 
กองทุนรวมนี5 เป็นกองทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินได ้    
นิติบุคคลในงบการเงิน 

 
(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุน 

 
กองทุนรวมบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในกรณีที�จ่ายเงินปันผลเป็นหน่วยลงทุน 
จะบันทึกลดกําไรสะสมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยตามจํานวนหน่วยปันผลที� ให้ ณ ว ันที�กําหนด 
การจ่ายปันผล 
 

, บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั5งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั5น การเกี�ยวข้องกันนี5 อาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี5  
 

ชื�อกจิการ ประเทศที�จดัตั.ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 

 สัญชาติ   
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
    จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
  ซึ� งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 
26.69 (2556: ร้อยละ27.80) 

- เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

- ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ
บริการ 

 
- รับค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพยจ์ากกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ  
    กองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั   

ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม - รับค่าธรรมเนียมการจดัการ
จากกองทุน 
 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
    จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัใหญ่ ของบริษทั   
หลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั   

- เป็นนายทะเบียน 

- ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทุน 
-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
-  รับค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนจากกองทุน 
 

ธนาคาร กสิกรไทย  
จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย 
 

- เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ -  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
- รับค่าธรรมเนียมการดูแล

ผลประโยชนจ์ากกองทุน 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา    
    พระราม 2 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
  เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั
(มหาชน) 

- ใหเ้ช่าระบบบาํบดันํ5าเสียแก่ 
กองทุน 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   พระราม 3 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
    เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั  

(มหาชน) 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   เชียงใหม่ จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
     เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั     
     (มหาชน) 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
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            นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี5  
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - ราคาตลาดโดยขึ5นอยูก่บัทาํเล จาํนวนพื5นที� รูปแบบของ 
       การเช่า ระยะเวลาที�เช่า และประเภทของการเช่า   

รายไดอื้�น - อตัราเดียวกบัอตัราที�กิจการอื�นในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนเช่าและบริการ - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี5  
 
 2557  2556 
 (พันบาท) 

รายได้    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 51,873  45,091 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  14,628  12,328 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 31,452  25,810 

รวม 97,953  83,229 

    
รายไดอื้�น    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 5,342  8,058 

    

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)           '<=,<>=  330,964 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั �9,303  20,731 

    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 3,996  2,827 

    
    
 2557  2556 
 (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  2,664  1,885 

    
ตน้ทุนเช่าและบริการ    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 10,682  11,124 

    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 12,839  13,867 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั  6,540  5,280 

รวม 19,379  19,147 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 56,261  22,139 

    
 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� �� ธนัวาคม มีดงันี5  
 

 2557  2556 
 (พันบาท) 

ลกูหนี.ค่าเช่าและบริการ    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 24,382  23,926 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  118  405 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,560  1,080 

รวม 26,060  25,411 
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เงินมัดจาํรับล่วงหน้า    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 2,942  2,105 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 5,895  4,592 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 8,347  5,094 

รวม 17,184  11,791 

    

 2557  2556 

 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  66,585  ��,V^* 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 2,769  1,783 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 653  412 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 378  243 

รวม <@,'>A  'B,',' 

    

เงินกู้ยมืระยะยาว    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) =,CAA,@@@  340,000 

    
หนี.สินอื"น    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 511  - 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,156  1,023 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 5,304  5,429 

รวม 6,971  6,452 

 

ภาระผูกพนัที�มกีบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กองทุนรวมมีภาระผกูพนัจากการเช่าระบบบาํบดันํ5าเสียกบับริษทั เซ็นทรัล
พฒันา พระราม � จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นส่วน
หนึ�งของสญัญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม � โดยมีระยะเวลาเช่า �^ ปี ตั5งแต่วนัที� �* สิงหาคม 
�*&X ถึงวนัที� �* สิงหาคม �*/X โดยมีรายละเอียดดงันี5  
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 2557  2556 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที"ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหนึ�งปี 5,470  6,540 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 23,480  22,580 
หลงัจากหา้ปี 36,360  42,730 

รวม 65,310  71,850 

A เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยการซื5อและ/หรือการเช่าและเช่าช่วงที�ดินพร้อมอาคาร
ศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม � (สัญญาเช่าระยะเวลา 
�^ ปี สิ5นสุดวนัที� �* สิงหาคม �*3X โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าไดอี้ก � ครั5 ง ครั5 งละ �^ ปี) โครงการศูนยก์ารคา้       
เซ็นทรัลพลาซา พระราม � (สัญญาเช่าช่วงระยะเวลา �^ ปี สิ5นสุดวนัที� �* สิงหาคม �*/X) โครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้ (สัญญาเช่าและเช่าช่วงระยะเวลา �* ปี สิ5นสุดวนัที� �� ธันวาคม �*/3) และโครงการ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สัญญาเช่าระยะเวลา �^ ปี สิ5นสุดวนัที� �� เมษายน �*X3) ซึ� งเป็น
โครงการของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 17,079,641  16,982,757 
บวก โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต �^,3V^,V�X     - 
บวก เครื�องตกแต่งติดตั5งและอุปกรณ์  และส่วนปรับปรุง    
 ในสิทธิการเช่าเพิ�มขึ5นระหวา่งปี 3/,X�*  96,884 
หัก    เครื�องตกแต่งติดตั5งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง    
 ในสิทธิการเช่าลดลงระหวา่งปี   (�^,&/&)    - 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี �<,C'B,CA@  17,079,641 
    

กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกดิขึ.นจากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     
กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดจากขึ5นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
    ตน้ปี 1,455,359 

 
922,243 

บวก กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากการประเมินราคาระหวา่งปี *�3,/�V  533,116 
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กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกดิขึ.นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   ปลายปี =,C>�,C>> 

 

1,455,359 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี �C,C=C,C'>  18,535,000 

    
 
กองทุนรวมไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณาจาก
รายได ้(Income Approach) ซึ� งกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นราคายุติธรรม 
ดงันี5  
 

31 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
 

โครงการ 

 
 
 
 

วนัที�ประเมิน 

 
 
 
 

ราคายติุธรรม 

 กาํไร (ขาดทุน) ที�
ยงัไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

  (พันบาท) 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 �� ธนัวาคม �**3 /,&/�,^^^  (�V,^�X) 
     

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 �� ธนัวาคม �**3 3,�/&,^^^            3&^,��^ 
     

เซ็นทรัลพลาซา  ปิ� นเกลา้ �� ธนัวาคม �**3 *,*^�,^^^  (�X/,XX/) 
     

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต �3 มีนาคม �**3 �^,3V^,V�X  (/,797) 

รวม  �C,C=C,C'>            A�<,B�C 
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31 ธนัวาคม 2556 

 
 
 
 

โครงการ 

 
 
 
 

วนัที�ประเมิน 

 
 
 
 

ราคายติุธรรม 

 กาํไรที�ยงัไม่ 
เกิดขึ5นจากการ
ประเมินราคา
สิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์
  (พันบาท) 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 26 ธนัวาคม �**/ 6,457,000  11,224 
     

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 26 ธนัวาคม �**/ 6,412,000  473,903 
     

เซ็นทรัลพลาซา   ปิ� นเกลา้ 26 ธนัวาคม �**/ 5,666,000  47,989 

รวม  18,535,000  533,116 

 

B         เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 
 2557  2556 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ �,V�V  525 
เงินฝากธนาคาร �^�,/�V  350,807 

รวม '@',A,>  351,332 

 
 
 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ดงันี5  
 
 2557 2556 2557  2556 

 อตัราดอกเบี5ย (พันบาท) 

 (ร้อยละต่อปี)    
เงนิฝากกระแสรายวนั      
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) �.3* 2.00 3��  719 
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 2557 2556 2557  2556 

 อตัราดอกเบี5ย (พันบาท) 

 (ร้อยละต่อปี)    
เงนิฝากออมทรัพย์      

ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) �.3^ 2.20 *�  *� 

ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  0.25 ^.*^ �  � 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 0.50 - �,X3X  - 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1.00 �.*^ ���,/^�  350,033 

ธนาคารซิตี5แบงก ์เอน็.เอ 1.05 - X*,�/�  - 

รวม   '@=,B�C  350,807 

 
           เงินสดและเงินฝากธนาคารทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 

 
7  เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 
เมื�อวนัที� X ตุลาคม �**� กองทุนรวมไดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน �,^^^ ลา้นบาท โดย
มีอตัราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ �.^^ ถึงร้อยละ MLR ลบ �.3* ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ืม �� ปี และไม่มีหลกัทรัพย ์
คํ5าประกนั ณ วนัที� �� ธนัวาคม �**/ กองทุนรวมจ่ายคืนเงินกูย้ืมแลว้จาํนวน //^ ลา้นบาท 
 
ต่อมาเมื�อวนัที� 27 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมไดต้กลงแกไ้ขสัญญาโดยไดท้าํสัญญาวงเงินสินเชื�อกบัธนาคาร            
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินสินเชื�อรวม 2,475 ลา้นบาท โดยวงเงินสินเชื�อดงักล่าวจะใชเ้พื�อวตัถุประสงค์
ในการลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตในวงเงินจาํนวน 1,650 ลา้นบาท ใชเ้พื�อ
ค่าใชจ่้ายลงทุนที�จาํเป็นสาํหรับโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา 
พระราม 3 และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้ในวงเงินจาํนวน 450 ลา้นบาท และเพื�อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมที�
เหลืออยู่ตามสัญญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิมจาํนวน 375 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 2.00 ถึงร้อยละ 
MLR ลบ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ืม 12 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ5าประกนั 
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 อตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง    
 2557  2556     �*57  2556 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที�ไม่มีหลกัประกนั �.3*  5.375 1,955,000          340,000 
  

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี5  
 

 �*57  2556 
 (พันบาท) 

ยอดคงเหลอืต้นปี 340,000  435,000 
เพิ�มขึ5น 1,650,000  - 
ลดลง (35,000)  (95,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,955,000  340,000 
 

หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี5  
 
 �*57  2556 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี ��,994  140,000 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 466,756  200,000 
ครบกาํหนดหลงัจาก * ปี 1,466,250  - 

รวม 1,955,000  340,000 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กองทุนรวมมีวงเงินสินเชื�อซึ�งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท  
 

 หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
8         หนี.สินอื�น 

  2557  �*56 
  (พันบาท) 
เงินประกนั ��V,�XV 127,593 
อื�น ๆ /,*V� 8,971 

รวม =,A,>>= 136,564 
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9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 มลูค่า  2557  2556 
 หน่วยลงทุน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� � มกราคม          
-หน่วยลงทุน 10.0  1,091,500  10,915,000  1,091,500  10,915,000 
-หน่วยลงทุน   8.9  544,827  4,848,958  544,827  4,848,958 
-หน่วยลงทุน 15.0  576,150  8,642,250      -            - 

ณ วนัที� 3= ธันวาคม   �,�=�,,<<  �,,,@B,�@>  1,636,327  15,763,958 

          

ทุนที"ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน         

ณ วนัที� � มกราคม          
-หน่วยลงทุน 10.0  1,091,500  10,915,000  1,091,500  10,915,000 
-หน่วยลงทุน   8.9  544,827  4,848,958  544,827  4,848,958 
-หน่วยลงทุน 15.0  576,150  8,642,250         -            - 

ณ วนัที� 3= ธันวาคม   �,�=�,,<<  �,,,@B,�@>  1,636,327  15,763,958 

 

ในเดือนเมษายน 2553 บริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนเพิ�มทุนจาํนวน X,/&�.�* ลา้นบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของ
กองทุนรวมเดิม �*,3/�.V/ ลา้นบาท เป็นเงินทุนใหม่จาํนวน �&,&^/.�� ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขาย    
หน่วยลงทุนเพิ�มเติมจาํนวน 576.15 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ �*.0 บาท บริษทัจดัการไดจ้ดทะเบียน
เพิ�มทุนจดทะเบียนของโครงการต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อวนัที� �� 
เมษายน 2553 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนเพิ�มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ�มเติม 
และเริ�มทาํการซื5อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั5งแต่วนัที� �� เมษายน �**3 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 59 

 หมายเหตุ 2557  �*56 
  (พันบาท) 

กาํไรสะสม    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� = มกราคม 2,062,608 1,852,858 
บวก  การเพิ�มขึ5นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งปี 3,210,910 2,690,912 
หัก    การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (1,989,530) (2,481,162) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� '= ธันวาคม 3,283,988 2,062,608 

 

10 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั5 ง อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการกองทุนรวม
อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั5 งดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามที�
บริษทัจดัการกองทุนรวมมีความเห็นวา่จาํเป็นและสมควร 
 
(ก) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ทั5งนี5กาํไรสุทธิดงักล่าวขา้งตน้เป็นกาํไรสุทธิที�ไม่รวมกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริง
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจาํรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั5น 
 

(ข) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิและ/หรือกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้จะทาํไดก้็ต่อเมื�อการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ5น 

 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ5นงวดปีบญัชีหรือ
งวดการดาํเนินงานอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล 
 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั5งแต่วนัถดัจากวนัที�มีการ
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีที�มีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้น
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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เงื�อนไขเพิ�มเติม : 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 
บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั5 งนั5น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื�อนาํไปจ่ายรวมกบั
เงินปันผลที�จะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป  
 
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ เวน้แต่กรณีที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมประกาศ กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนั5นโดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ 
 
ในระหวา่งปี 2557 และ 2556 กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลดงันี5  
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 1/�*56 เมื�อวนัที� 18 มกราคม �*56 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2880 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 471.3 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 2/�*56 เมื�อวนัที� 25 เมษายน �*56 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2949 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 482.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2556 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 4/�*56 เมื�อวนัที� �/ กรกฎาคม �*56 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.��/3 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น *�X.� ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม �*56 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 5/�*56 เมื�อวนัที� �8 ตุลาคม �*56 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.��/3 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น *�X.� ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน �*5/ 
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ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 6/�*56 เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน �*56 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัดงันี5  
 

            -  เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเดิมในอตัรา 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ�มทุน 
 

            -  จดัสรรเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานวนัที� 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที� 15 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหน่วยละ 0.2500  
                บาท โดยกองทุนจะแจง้วนักาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 7/2556 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการไดมี้มติใหจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเพิ�มเติมอีกในอตัราหน่วยละ 0.0500 บาท รวมกบัเงินปันผลที�ไดป้ระกาศจ่ายไปแลว้เมื�อวนัที�  
7 พฤศจิกายน 2556 รวมเป็นอตัราใหม่หน่วยละ 0.3000 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 490.9 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมกราคม 2557 

 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� �/�**3 เมื�อวนัที� �� มกราคม �**3 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.�600 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 589.1 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีรายชื�ออยู่ ณ วนัที�ปิดสมุดทะเบียน (18 เมษายน 2557) เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2557 

 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 2/�*57 เมื�อวนัที� 25 มีนาคม �*57 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� � เมษายน 2557 ถึง 15 เมษายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.0500 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 81.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมิถุนายน 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 3/�*57 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� �6 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.2730 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 604.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� &/�*57 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� � กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.3230 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 3�&./ ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2557 
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11 ค่าใช้จ่าย 

 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที�ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจา้งที�ทาํขึ5นระหว่างกองทุนรวมกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
ซึ� งสรุปไดด้งันี5  
 
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ � ของรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของกองทุนรวม 
 

2. ค่าคอมมิชชั�นจากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวม  เมื�อมีการทาํสัญญา
เช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสญัญาโดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั5นๆ ในอตัรา ^.* - 
�.* เดือน และร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหนา้ไดรั้บจากผูเ้ช่าซึ� งอตัรานี5 ขึ5นอยู่กบัประเภทและอายุของ
สญัญาเช่า 

 
3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ ^.�0 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวม ซึ�งคาํนวณ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน 
 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ �.�* ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพย ์ซึ� งหมายถึงรายไดท้ั5งหมดที�กองทุนรวมไดรั้บจากอสังหาริมทรัพย ์ หกัดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั5งหมดที�เกิดขึ5นจากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์

 
5. ค่าธรรมเนียมการซื5 อและขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ได้รับในอัตราร้อยละ �.* ของมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ�ม และได้รับในอัตราร้อยละ ^.3* ของมูลค่าการขาย
อสงัหาริมทรัพยอ์อกจากกองทุนรวม 

 
6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ในอตัรา   

ร้อยละ 2 ของมลูค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือ พฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ทั5งนี5  ตน้ทุนการ
ปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซื5อพื5นที�ซึ� งจะไดท้าํการปรับปรุงและ/หรือพฒันาคืน
จากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าที�ปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื�นๆ 
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(ข)      ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ � ต่อปี      
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

 

(ค)      ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ ^.^* ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมที�
คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ทั5งนี5  ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ ตามที�เกิดจริง เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เป็นตน้ 
 

(ง)       ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ ^.^* ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมที�คาํนวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

 
12      การเพิ�มทุนและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเตมิ 

 
ที�ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมติัดงันี5  
 
1.   ใหก้องทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยการ 

 
- เช่าอาคารศูนยก์ารคา้ (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงคจ์าํนวน 1 อาคาร รวมทั5งที�จอดรถยนต ์ 

ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื5นที�อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที� 
กองทุนรวมจะลงทุน)  
 

- เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิs ในงานระบบและทรัพยสิ์นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการเซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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- เช่าที�ดินที�เป็นที�ตั5งของอาคารศูนยก์ารคา้ อาคารอเนกประสงค ์ที�จอดรถยนตภ์ายในอาคาร รวมถึง      
ถนนรอบโครงการและทางเขา้ออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      
จากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั   
(มหาชน) 

 
2. การเพิ�มทุนของกองทุนรวมจาํนวนไม่เกิน 12,600 ลา้นบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจาํนวน 15,763.9 

ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนใหม่จาํนวนทั5งสิ5นไม่เกิน 28,363.9 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมในจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยลงทุนตามที�คณะกรรมการจะไดก้าํหนดต่อไป 
 

3. กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมภาย
หลงัจากการเพิ�มเงินทุนของกองทุนรวมในครั5 งนี5  

 
4. การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการของกองทุนรวมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนของกองทุนรวม 
 
เมื�อวนัที� �� เมษายน �**3 กองทุนรวมได้ดาํเนินการเขา้จดทะเบียนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตดงักล่าว จากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) รวมมลูค่า �^,790.94 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดของสินทรัพยด์งันี5  
 

- เช่าอาคารศูนยก์ารคา้ (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงคจ์าํนวน 1 อาคาร รวมทั5งที�จอดรถยนต ์
ภายในอาคาร (ตามสดัส่วนการใชง้านของพื5นที�อาคารศูนยก์ารคา้และอาคารอเนกประสงคที์�กองทุน
รวมจะลงทุน)  

 
- เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิs ในงานระบบและทรัพยสิ์นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 

- เช่าที�ดินที�เป็นที�ตั5งของอาคารศูนยก์ารคา้ อาคารอเนกประสงค ์ที�จอดรถยนตภ์ายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเขา้ออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

 
การลงทุนในสิทธิการเช่าดงักล่าวขา้งตน้ กองทุนรวมไดด้าํเนินการดงันี5  
 

- กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง จาํนวน 1,650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ 2.0 
ถึงร้อยละ MLR ลบ 3.0 ระยะเวลาการกูย้ืม 12 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ5าประกนั (ดูหมายเหตุ 7)  
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- จดัสรรหน่วยลงทุนเพิ�มทุนจาํนวน 8,642.25 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม

จาํนวน 576.15 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท (ดูหมายเหตุ 9) 
  
13 เครื�องมอืทางการเงนิ 

 
ความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบี.ย 
 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี5ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี5ยใน
ตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม สินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินที�อาจ
ทาํให้กองทุนรวมมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี5 ย ได้แก่ ตัtวแลกเงิน ตัtวสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว  
(ดูหมายเหตุ 7) 
 

ความเสี"ยงทางด้านสินเชื"อ 

 
ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี5 แก่กองทุนรวมตามเงื�อนไข           
ที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด 
 
กองทุนรวมไม่มีการกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี5  เนื�องจากกองทุนรวมมีลูกคา้จาํนวนมาก
และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที�ต่างกนั นอกจากนี5  กองทุนรวมมีการกาํหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจาํค่าเช่าล่วงหนา้จาก
ลกูคา้ของกองทุนรวม เพื�อเป็นประกนัในกรณีที�กองทุนรวมไม่สามารถเกบ็ค่าเช่าได ้ผูจ้ดัการอสังหาริมทรัพยเ์ชื�อว่า 
กองทุนรวมไม่มีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�ออื�น นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื�อหนี5 สงสัยจะสูญที�ได้บันทึกใน 
งบการเงินแลว้ ซึ� งประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ และปัจจยัอื�น ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
มลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้5อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี5 สินกนั ในขณะที�ทั5ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะ
ของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี5 สินทางการเงิน 
กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนหรือชาํระหนี5 สินภายใตเ้ครื�องมือทาง
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การเงินซึ�งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม �*57 และ 2556
ตามที�ปรากฏในงบการเงินมีมลูค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

=4 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 1/�*58 เมื�อวนัที� �� มกราคม 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 ตุลาคม �**3 ถึง �� ธนัวาคม �**3 ในอตัราหน่วยละ 0.3200 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 708.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพนัธ์ �**X 

 

15  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละไม่ได้
นาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี5 อาจเกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ใน
ปีดงัต่อไปนี5  กองทุนรวมไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี5มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง ปีที�มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� � (ปรับปรุง �**7) การนาํเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง �**7) สินคา้คงเหลือ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง �**7) งบกระแสเงินสด 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง �**7) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง �**7) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง �**7) สญัญาก่อสร้าง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง �**7) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �6 (ปรับปรุง �**7) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง �**7) สญัญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �8 (ปรับปรุง �**7) รายได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �9 (ปรับปรุง �**7) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง �**7) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจาก
2558 



กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 67 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง ปีที�มผีล

บังคับใช้ 
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง �**7) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง �**7) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง �**7) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง �**7) การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเ์มื�อออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง �**7) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง �**7) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง �**7) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�

เงินเฟ้อรุนแรง 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง �**7) กาํไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง �**7) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง �**7) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง �**7) ประมาณการหนี5 สิน หนี5 สินที�อาจเกิดขึ5น และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ5น 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง �**7) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง �**7) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 

(ปรับปรุง 2557) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 
(ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาประกนัภยั 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการ
ดาํเนินงานที�ยกเลิก 

2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 
(ปรับปรุง 2557) 

การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง ปีที�มผีล

บังคับใช้ 
(ปรับปรุง 2557)   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  งบการเงินรวม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �1  การร่วมการงาน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �2  การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ

อื�น 
2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �3  การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 

(ปรับปรุง �**7) 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความ
เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง �**7) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 
(ปรับปรุง �**7) 

ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 
(ปรับปรุง �**7) 

การประเมินเนื5อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ5นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 
(ปรับปรุง �**7) 

การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 
(ปรับปรุง �**7) 

รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการ
โฆษณา 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 
(ปรับปรุง �**7) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง �**7) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี5 สินที�เกิดขึ5นจากการรื5อ
ถอน การบูรณะ และหนี5 สินที�มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง �**7) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง �**7) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนรื5อถอน การ
บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง �**7) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การ

2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง ปีที�มผีล

บังคับใช้ 
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง �**7) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง �**7) 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง �**7) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 14 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั5นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี5  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง �**7) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง �**7) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง �**7) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 20 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

2558 

 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมไดป้ระเมินเบื5องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ5นต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี5  ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั  
 


